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KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR 2O.OO UU,q

Ouerzícht:ffi

. Op_uroerrsdag- zs/a ontving de jeugdige veteranenploeg,het 5e dus, Blauuhuis 4,
Een in de €ersfe helft met 9 man spelend Oldeboorn konknap stand houden. Ja, ze naínen zelfs een 1-0 uoÀ""f"o.gdie.echter geheel op naam kuan van de B-junlot"À.-iia de rust eên volledtg se, maar aLs het-nu kuam cmdatPietro mocht douchen, ik ueat het niet, maar het 

""."-"árza dat Blaur,lhuis veel meêr mogelijkheden kreeg t brluru"ner zElf s nog v3n kon ulo'rden Uónut]
De thuisclub had dus maar genoêgen te nemen met aÊn ge-lijkspeL.

Doncjerdeg 2.4/4, 0.0,u. - 0LDEBo0RN 1.
Ook al onidat er veel oD het snel stondr €Bn zenuu,achtiqgedoe v'n de Boarnsters, ze u ;ren urel. actief, mear """-gaten de koo t" .gebruiken.lloor rje rust had het:,ifgemaakt moeten uorden, maar hetbleef biJ een 1-0 vCIorsprong.
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Na de rust hetzelfde spelbeeld en toen ilDV de qelijkma-
kei scoo rde en ze de uinst roken r,lerrJen de Boainstárs
paniekerlg en LJirs er v,n gced voetbal geen sprake meer,
ïntegendeel, .de uinnende gr:a1 kulam van CDV, zodat de
kampioenskarfben een gevoelige deuk kregen.
lvlaar Lre Q.:,Êfi docr tot het bittere einde.

0LDtB00ÍiN 2 had een
r,rat uiteindeli,it nog 1

1-1 , LJas het eindresul

thuisuedstrijd tegen G.A. V.C. 4,
punt opleverde, een gelijkspel

taat.
Ook,0LOiB00Rfil 3 speelde thuis tegen Irnsum 4.

Hier een doelpuntrijke uedstrijd, u arbij ïrnsum aan het
langéte eind trok door 6 maal te scoren, teruijl de
Boarnsters er slechts 3 tegenover konden zetten.

0ok zondagmorgen speelde 0LDEB00tiN 2 thuis, nu tegen
Hubert Sneek 6.
Aan het vertoonde spel duidelijk te zíen dat men
koploper te maken had.
De'3-1 nederlaag die het 2e moest incasserenr u,:is
opk r.iel terecht.

0ok:'0LD[B0ORN 3 had een zuare opgaaf , als ik goed ben
ingelicht, ook de koploper.
Ook hier heaFt de beste geuronnen,
met een overduidetijke 3-0 Ên de
zeker vrede mee hebben.

Ook 0LDEBOORhJ 5 moest Lreer in het strijdperk en dan
naar Leeuur,.-rdenr bí j Roodgeel 7.
Naar ik uit betrour^rbare bron heb gehoord zonder het ge-
uenste succes.
Ze schijnen met 7-3 voor de broek te hebben gekregen.

met de

d,;n

n.1. Boornbergum 4,
Boarnsters zullen hier

Rest nog
qÊn Tijnje.
Bij verlies
ren zijn.
0m het maar
Uitsleg, een
7o het er-nu

het voor 0LDEBU0RN 1 belangrÍjke duel uitr te-

zou het kampioenschap voor 0ldeboorn verlo-

kort te houden, jarnmer maar het lukte niet.
geflaiteerde 3-0 nederlaag.
uitziet, zaI ook volgend jaar 0ldeboorn

in de 2e klas uitkomen.
De kansen zijn r,;eI gezakt tot de 2.q.n. laatste strohalm.

0LDtB00RN 4 zou bezoek krijgen van A.V.V. 2.
Zijn mijn inlicht,inqen juist, d,'in is die uedstrijd om
voor rnij onbekende redenen uitgestelO ol :fgelast.

n



Het progr.mma voor á,s. Zondag 4 neír vÊrmeId de ued_strijd 0ldeboorn - Blue Boys.
0o papier zou dÍt Êen makkie zijn, maar reken alvast
maar op gaduchte tegenst;:nd, dus anderschat. ze niet,

0LDEBc0RN 2 st,:at voor de zLiare taak uit tegen Terhor-
f'lg.
Ook dit zal mgeilijk u,orden en Êan gelijksnei Iijkt uelhet meest haalbare.
Ue zijn benisuuld.

OLCIEBOOR[J 3 - TIJf\JJi 3.
De derde oneenvclgende thuisr,:edstrijd voor cje mannen van
Tysna,
iie resultaten van die thuisuedstrijden L,aren niet, z-a den-
derend,
iius zarE deze keer eens de Funtjes thuis te houcien.

Dan nu ? elf tallen in Ê6n kIap, n.l. fiLDf B00Ri,J 4 en !j.
Het 5e treed in dit qeval CIp als g,.stheer, terurijl de
mannen van het 4e de gasten zijn.
Hel zou mijn laatste zijn me hier aan een voorsperlinr
te u,agen.
l'ioud het sportieF en máak er een moole r,iedstrijd ven.

Tot slot nog de v,:,stgestelde uedstri jden von r Zondaq
11 íïti.

ilLDtB00RÍ\i 1 ueer een thuisuredstrijd.
De l,iesthoek komL on bezoek, i+ lti jd een moeiti jke teqen-
stender en ze zullen zich zeker niet zonder slaE of stn,:t
naar de slachtbank laten ieiden,
ï,Jees ge',,J1te rsch uud.

0LDEB00ÊN 2 ueer e€n uituedstrijd naar St. frlic. z Rena-
do 4 is daar de tegenst:nder.
0ok dit zal nÍet gemakkelijk zijn en een gelijk spelle-
tje zou een redelijk gbeC resultaat zijn.

0LDtB0CRN 3 rncet bi j [,rrachten 10 oF' bezoek.
Thuis verloren, dus dit za| ook r,:el een zuare opqaaf r,:or-
den en ?lk uinstpuntje is dus mooi meegenomen.

0LDEB00RN 4 onlvangt H.:rlingen 5, en zoals die hier
tegen het 5e speelde, zaI het zeker moeilijk zijn een
goed resultaat te boeken.

CILDtB0l:lRN S freáft een uitje naar Terschelling.
lviaak er maar een gezellig reisje u,Í1r en de uitsl,rgr och
die komt in dit gev.l op he! tr,reede plan.
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Doord,t, ondergetekende maandag de hele d::9 aPuezig i",
v;in deze knnt gàen uit,slegen. en sL;,inden Ín de 2e kL. B.

veel succer -+llen in h et af ulerken van de laatstE I' ê3-
ten van deze cnmpetitie.

Van het bestuur
Ê.Ideboarn, 28 april 1986,

ItptN BRitF oan alle spyljende leden fan
V. l./. 0l debo 0 rn '

Fuotbellers,
1t blessure-spook hat taslein.
Lof ts en rjochts f ,-1le der g,rtten ynf e alvetallen troch
blessures.
Dit is foar de spiler dytt sr,irfi blessure oprint in min-
der plesierige s,iak.
Hy is foar kàarte of lanqere tiid Êtskeakele.
Jonges, betterskiP en sterkte.
ït iisito lan it oprinnen Fan in blessure, is hoe for-
f elend op himsels ek, in geLJoane s.iak ynr e sport.
Uat, yn myn eagsn, net geLroan is, is it heqe t'al
6fmeldingen foar in uedstriÍd.
Dit liket nearne nei.
Jo binne licJ fan in snortferieniqing om dízze sport
meielkoar te bedriuuen.
Je ste.ne mei syn alven op rt fjild om te fuotbaljen Ên

net mei acht, njoggen of tsien Íràrlr
0m op f reerjtà3oun óf faak.e nnch J-etter, sunder d:t jo
slim siik binÁe of oara r.richtige redenen hauure, noch
8f te sizzen raast oanr e Protters.

W
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voor het s,,menstellen van de d,imes- en heren e1f t;rren
zullen de ouders persoonlijk door de jeugdleiders bena-
derd r,io rden, uaarbi j r.,i j erv'rn uitgaan dat een ieder
zijn medeuerkinc spontaan toezegd.

ó
l'.Jamens de Jeugdkommisie eÉn ieder veel plezier toege-

ulenst.

l'.i , v, d. [v] eulen.
Jeugdsekret,rris,

VIRG!,DERTNG ]EUGt]KOf{IíIISSiT UOTNSDAG ? I'iII i.IALF'CHT
ÏN DT KANïINE!

-o -o -o -o -o -0 -o -o -o -o -o -o-o -o -o -0 -o -o -0 -o -o -o -o -0 -o -o -0 -

3 Elftst
0!.0E800 R.N .3 r ,800 Rjle EJIF U[ít g. -

Zondagmo rgen moesten Lre om 10 uur tegen Boo rnbergurTl
spel- en.
Zonder ons gebruikelijk "bak3e'r in da kantine gingen ue
ons direct maar verkleden.
Toen bleek dat onze Kaptain Tysma nog maar 10 spelers
telde, maar al gauu ku;m onze lvleint, de beste middenvel-
der in de box,
Hij vertelde de.t hij niet geheel fit uDSe daar het de
vo rige avond nogal laat geLrn rden L,as, ma€ r d*t hadden
r^rij al lana gezien.
Toen cje meeste spelers al buiten Lr,,rÊí''t ku.im onz€l (Uui-
tenlandse) speler aansnellen tthiemje en p0ster', uij
dachten dat hij vanuit Kenia L,;:rs komen lopen, mear dat
bleek niet het geval te zijn, hij had hem'rferslept",
ook geen r^ronder na 3 à 4 ueken aileen geslapen te heb-
ben, hà Roosje?



lïaar nu de uredstrijd,
Daar kan ik kort over zijn, r,lant het Lr,s volgens mij de
slechtste tot nu toe.
AI na 20 minqten stonden ue met 0-1 achter.
Kort daarna schoot een speler van de g:sten 3x -;chter
elkaar op het doel, maar trof evenzoveel keren onze
keeper Kees Kalsbeek.
Deze moest daarna uitvsllen, doordat hij op een pijnlij-
ke manier door z't n enkel ging,
Toen ging Uout Kuik het doel verdedigen en kur..:rn onze
buitenlandse speler Roos heL veld in.

Na de rust r,lerd het op een ongelukkiqe manier O-2,
doord.,t de keeper tegen een speler aan trapte en de br;l
in het doel be1.:ndn.
Hal ueruege de 2e helf t kreeg Uouter de Ur. de b;,;I van
kort,e af stand keihard tegen zt n hoof d, zodat die rrknock-
o uttf ginB.
Na r,rat mettttronder!rulater te zijn behandaLd ging ook
die naar de box,
Daaruoor kuam H. Foepjes het veld in,
In het laatst,e kr,rart,ier kregen ue nog uel B€n paar kan-
sen, En een doelpunt vief ,!J.g!, maar op de ijndere kant
vrn het ve1d, 0-3.

Donderd. gavond tegen Renado thuís r,lordt ook !,eertfdreech'l .
Ue zul.len urel zien.

Van de r*daktie'
De Red,ctie zou het op prijs stellen

dat er uekelijks C0pY trordt ingeleverd v,:in de
gespeelde uedstrijden,

Dit ook in verband met de dubbele
competie-uredstrijden van de laatste uÊkÊn.

[r kan op deze manier elke ueek eÊn

Clubblad uitkomen.
(P.5. De verliezende elftellen mogen ook

gerust coFy inleveren! t )
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In alvetallieder ulurdt raar foartt btok
Uer moat by it jeugdbestjoer oankloppe
B-junior trte lienenrr.
Dit is de lêstq uiken Forskate kearen foarf:illen.
A s foarsitter slocfr ik dízze gCIng f an s,iken ts juster yD.
Ik doch in berop op allege:.rre dytt dit oangiet om der
ris goed oer nei te tinken uertt hy mei du.:ande is en
by himsels ris de folgjendje fragen te stellen:

Uerom doch ik oan sport?
Uerom doch ik oan Ín'rteam-sportrr!
Uerom doch Ík oan fuotbaljen?
Uerom lit ik soms myn maten stikke?

0e antuurden kin elk foar himsels uol jaan.
Yn de kommende dagen foar de jierlÍkse ledengearkomste
( zl maaia) si1 it bestjoer hi; oer dízze 90nó tan
saken beriede.

Ik soe it tige op priis stelle d,.'t elk ek syn oan-
dacht oan dlt probleem joulte- sadat der op 23 naaie
dÉdlike besl0ten naam r.lurde klnne.

H. v.d. Heide.

*lrunontËrru,s*
vA N_ p,E JFUSDKoÍíiÍYi I SSJ E. -

De voorbereidingen voor de strijd om de J0HAN Dt JtGtR-
pENALTYB0KAAL 

zÍjn reeds in Ben vergevorderd stadium.
Uij kunnen thans uat nadere bijzonderheden vBrrnelden.

0p (( zATrÍiDÊG 10 f''itI
( ( ts midd.-rgs 0m 2 UUR

begint voor de Dpillen het penaltyschieten.
Vanaf een aangepaste .ifst.;nd mogen deze heren
ooging L'.lgen on de keener te pesseren.
De uedstrijdkommissÍe + scheidsrechter zorgen dst al1es
volgens de regel's'verloopt Ên uiteindelijk zullen een
aantal spelers Ín de finale via het bekendetrknock-outrr
systeem uit moeten maken, uie de r.risselbeker in ont-
vanqst m.-ig nemÊn.

set.
r"lurde om i n

+[Pu-
3x een



Na het uitreiken van de beker door Johan de Jager,
volgt de sportieve ontmoeting tussen een elFt.,! vên
D + [ Pupil]en tegen sen elf tal van moeders v..Fl deze
pupiIlen.
In 2 x 2É ninuten gaan ue kijken r.r t voor einduitslag
uiteindelijk oir het scorebord prijkt,
Deze uitslag is natuurlijk niet echt van belang.
Uat de jeuqdkomnrissie het meest v.-'n belang acht, is het
feit d t middels dit gebeurdn a]1e ouders een tegel.ijk
op het voetbalveld verschijnen.

0ver het;,:lgemeen is namelijk de ',fuezigheid van ou-
ders tijdens de r,.redstrijden opvallend.
Hopenlijk is dit treffen een aanzeL om in da toekomst
e€ns vaker te komen kijken.

De regels, uelke Lre hantÊrÊn zi jn erg soepel, d. Li. z.
dat tijdens de r,redstrijC zo vaak geuÍssèld mag uorden
als maer uenselijk is en dat het antal v;rn elf spelers
niet strikt nageleefd hoeflt te urorden.
De leiders van de oupillem zorgen voor de coaching van
zou.rel d mes-:1s pupillen teirm.
De jeugd speeld in hun normale kleuren en voor de da-
mes zi jn er de blaur,rë shirts (ook grote maten).

hetzelfde programma
voor cie B + C JUNi0R[t'J..
Afuijkend t.o. v. bovenstaande is, d t de junioren Êen
no rm:-:le penally vanaf 1 1 meter nenen,

Een aparte r.riésel;eker uordt uederom aanqeboden en
uitgereikt door J0HAN Dt JAGE'1.
Voor ii1le deelnemers is er een herinneringsv"antje
( zouel pupillen als junioren).

Voor de uedstri jdr volgend op'de uitreiking v3n cje
beker Liorden eeÊn moeders maar vaders uitgenodigd.
0ok bij deze uedstrijd hopen '.rii uiter,;ard oo een ple-
zierig.e en sscrtieve stri jdp hoeuel hier v,: o beide
kanten u;:t meer'oelang aan de uitelag gehechl zal Lror-
den.

\i oo r { ( 7r".T írlDr G 17 ifiE I,
(( ook rs iv,ÏllDrrGS 0iii 2 UUR
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E puP ILLtli, -
0L!tB0pRN - LANG.UTi!.-

Zaterd,g 26 april moesten ue voeLballen tegen
Ljger. I
Ue begonnen om half ell'
In de-eerste helflt maakte Pieter-Ate drie goals
6Ên Ên door een corner v,iíl Siete kopte êÊn uan L

hem en het ui s ean eÍgen goal.
pp,uzI

Ilaar de pauze konden LrÊ ze er bijna niet mebr
g en.
lÍaar Hendriko maakte noq Ê6n goal en toen LJ-rs

strijd ook afgeloPen.
r,.le hebben met zes-nu1 ger,lonnen

rjen Ueenstra'

*9-

L ang-

en Siete
anguee r

1n

de

krij-
uleC-

Harm Idsinga.

KN ipr oLDtBoo RN

Zalerd,,9 26 april moesten Lre naar de Knipe te voetbal-
I en.
ïË;is hadden ue o-o gesPeeld'
Om-f 1.15 moesten LJe sPelen'
ilËt ,áoroeet lag eerst voof, de Knipe' -
Na cêr een kLr trii"" spelen r^lerd het 1-0 door een eigen

fi:"1";;:,.u::l'3;" paar kansen sehad, maar die benutten

Lre niet 
RUST

fia de rust gingen ue er'ueer hard tegen ê3Í'lr

Daardoor r,lercj Ëet 1-1 tjoor'áen [Jerelágoa] van Hans v' d'

Krieke (een tooià o'"aier uíj o* "9"1[e.Faal)'
De keeper kon hem niet r'ouá"Ët u''rnt de PnI u 's te harc

en ging dus zeLf ook een ui"J!" het cjoel in met de b::l

in de handen.- De eindstand bleef 1-1'



l,loensdag moesien Lre tegen TUR voetballen.
Ue st.ipLen in de auto en reden er heen.
De r.;edsrri jd. begon.
Tor had de.,fillor maat i,Je hielCen dts bal tegen.
Ue braken door de veriediging heenr maarr mislukL.
Toen brax Tor dci or.
Gelukkiq overheeí-r. Tnr brak L,eer doorr maar onze kieper
(Jan Pe[er) hield de bal op een uitstekende manier tegen.

PÀ UZ T

In de tueede heifi hadden uii de aftreo.
Arjen brak doorr maar r:lLreer mislukt. Tor ku m ncgaS-
dicht bi j de goal, bam.. r... ' een schnt, maar r,ieer hieid
onze kieper de b,'1 tegen,
fen mannet,.ie ui,n Tor probeerie het nog maar eens.
BaaeáêíTl ..rrr raak.
Dit keer hielcj onze kíeper de bal niet tegen, jamner.
Ue probeerden nCIg teruq te komen maar het lukte nist
megï.
T riiiii, ïriiiii, T riiiii afgeloFren.
Nou ja jammer, volgende *eer beter.
Na dat Lie gedoucht hadden st::pten bre ín de auto,1 en
reden Lrs naar huis.

finde.

Jelle-l-ienk Hofstra.

-0 -0 -0 -o -o-o -0 -o -o -o -a -o -0 -o -o -o -o-o -o -o -o-o -o -o -0 -c -o -
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INHAALPROGRAMMA zondag seniorên DONDERDAG 'l
tr AATWAISSTI.DEN VA}.I DE IIIIAALI{PSTRIJD€N ZIJN VASÏCSïEID O 19.00 UUR.

E?t 4Ê XLA55Ê I (82r'

?219 OLDÉBOORH 1
?240 S,V. OLYPHIA ó
22+t *xxnux r ó
??4? HAUL€RITJi( 4
ea43 sc B00RN8[R6Urí

-Rtr{ADo ?
.OLDÉHOLTPAOE {
.T I ]I,IJÉ 5
-I)RáCHÍSN tO

4 -lixsun 5

35ó 5E K|-AS9€ t (À5ó)

a2?? HáRLil{6Et{ 5
ë??J OLD€9OOiN 9
???4 TIARËA 5

I

PUPILLEN . F

óré KLAS ót{

YRI.IDÁG 2 MEI

t459 r tl]íJ€
t4ó0 ELUE 80YS
ítót 0.H.1 -
taó? 0.D.v.

.OLDÊEOOR}I

-IISPOLTà
-n0ïïEváLLE.S.V. OERT€NP

t8-15
tÈ.rt
ít.t5tt.t5

junioren B

r:1_:I9::_:-::::l-_--_
5Cl(007sTERl ttLÉ 2 _Vf,tJt.

44E L4NsÉzuAAÍ, -HootIEEHAÊE44r spoRrcLUB -rntso t45tr tl. SíÊACH -pt-D6tgg1ta45r Roïï€vALLE z - -,ruppgei t

junioren C
355 6R0EP ó tt55)

zaterdag 3 MEt

9t? ïtJlrJE
591 0L0EË00Ril.trt13
59{ R.t.F, 2
595 5.V.THoR

iít.00 55? 
"rnrÉs 

DE L.r4.00-{:? REtNogRS r{.
tt.00
10.t5

! 0.00
't 0.00

1t,t5

-ELUS BOYS
-FoRnEorJr( 4
.EAKNÊVEËII
-0.t{.Í. ?
-0,9,v.

-6. A , V.9.
-0L0€800Ril
-tán6i

tr.15
to.!3
r0,r5

titedstriidprogramma zondag senioren
zondag 4 MEt 19g6

sol ?E l(LássE I (80J1

?085 fiU0ÊRÍ sNÍFt ó -RÉt{A00 1VRIJ -t.eHrgn 5
?066 ti.A.u,c, 4 -t{ttutíÊs0H00Í 4
?DE7 ïERHORNE .OLOEEOORII I
?BEE E{KIiUIZEN : -AKK'IUIí }
?0E9 UotRos 4 -F.F"S.2

?OI 2 OOSÍÊRSTREEX
zAr{DHU I ZEr{

?0t r 0L0E800RN
201ó riEnsl00I
7015 DE 985ïH0Er
201 ó 5. V. ïHoR

tl? lÊ t(LAssF F_ íA17t '

-s.v. o.D. r.s.
-URIJ
-ELUF FOYS
-0.0.V.
.AfiÊLàNOIÀ
-TtJilJE

'!4.00 t54 Í,íoDDERËil{ Ë,

t4.n0 242 JolrG DÊ A-
t{.00 rrr 0tKK€R900tr Y.
14.00 {E tor 9.r6.00 2? 0ER6 UáÍ{ oER J.

1?.45 óer srEVEl{S I i.
I T . OO ?4 

'f,ANDÊR 
B.r4.00 5EE UIEG|IAX N.

12 .34
r B,0B 342 ËE|.{6ER L . J.

-t [-

pupillen D

4lÍ |(LAS 4tt
r050 0UDÊHAS'(Ê
t03t 0L0E000nN
r0r2 D.9,P.

pupillen E

:::_IÏ:-::l
I I73 LáI'ÊUÊ€R
r 1 ?4 nrl(Rutí
t1?5 tRilSUi

-R000 6aÊL ?
-05t 5
-BLAUIJHUTS 

'

-t IJNIE
-s. v. THoR
-trfá0 suáRT

illEt lgs

í0.r5
10. ,0
10.00



zriarorÉ q mÉl

!ló 5g xlAssÉ F (tté)

w Jo€w)Ru 3 "Ílj*Ë3 tgl "clc r,tu€

-tsr r
-UiREA ó
-0tDÉroonil {
-t,V-v. ?
-lLAUInt lË 4

-R.U.F. 
'-0LD€t00tlt
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-ELU€ t0v5

'-tLuE tovs
-0.0. U.
-altELiraDIi
-rtarut
-Ot íESTllo€l(
-3.U. IíOi

r 1.00
r0.t0
r 0.00
?.00

tr.tt
t0. to
r.@il.4t

aa

pupillen D
::1-!:!:-:1:
t0l0 TttxtÉ
rolt ouD€firgÍÉ
t0:t? olo[toonil

p$llen E
ttr ÍLá8 ttt
il?r 8.t.v.c,
rt?{ Lt|8NE3l
r lt5 àtfiir4t

-9.9.mO1
-tEaD su.lt
-!.U.?.

-oLtÊtoo|r
-tan8.
-lllltlrll

2??t ro00 BÉEL 7
e2t9 flARLr{RErí 5
2?rÍt 0LD€t00nH 5
??tt 9ái6á t

untl
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