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OverzichtW
-*************raF****

Dinsd;:g 1 mei had 0tboorn de thuis uedstrijd tegen Ame-
landla. Deze uedstrijd u,as voor de thuiscrub de z.g.o.
laatste strohalm. En die is dan nu ook gebroken, r,rint
0'pggrn (ze hebben er voor geuerkt) moeit met "ón-(o-c)g"liJkspel genoegÊn neman.6ezien de r,redstrijd konàen
!9ide ploegen hier r,,rel vrede mee hebben. 0onàerd,;gavond
0rboorn 3 - Renado, Renado t êên der kop!.opers kon het
ook hier niet verder brengen dan een ge1Íjk spel Bn ge-
zíen het vertoonde spel had het 3e zeker iecht oo da[puntje. Ook 0rboorn 5 had een thuisueCstrijd en ue1 te-
gen 0.5.I. 5. Er kuam achter geen 0fboorn 5 op dragenterurijl ook 0.5.ï. zich nÍet heeft laten zÍen. Er zát
r.rer ean gegronde reden geueest zijn maar mij heraas niet
bekend. Zondag j.I, speelde 0fboorn 3 thuls tegen Tijnje
3. In een nogal gemoedelijke uedstrijd bleek het Se àe
bet,ere ploeg uat .in de eindstand goed tot uitdrukkinq
kuam D.1, egn goede 5-1 overr,linning.0p het andere vètU
de derby 0rboorn 5 tegen 0rboorn 4. Aangzien er bij dit
soort uedstrijden altijd eni,ge rivaliteit meespeelt
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kan ik toch zeggen dat het een sportieve r,iedstrijd is ge-
ueest uaarbij het 3e irárl het langste eind trok door meÈ
2-$ te uinnen. Eij voorbaat stond al vast dat belde pun-
ten in 0ldeQ,porn zouden b1i j ven, eerli jk beter ger.reest
maar ook de beste mag best ui.nnen. 0tboorn 2 leverde met
zijn 4 invallers een keurige p16statie door in Terhorne
de ploeg van die naam met 4-3 te verslaan. Fiet de rust
rrÍrs a1 een riante 4-?- voo rsprong bereikt. Na de rust nog
1 doelnunt voor Terhorne maar verder lieten de Boansters
het nÍet komen dus 2 punten mee. 0tboorn t had ook al

een thuisuedstrijd Gln tegen rode lantaarndrager Bleu Eoys.
0p oaoier dus een makkie maar niets bleek minder u,ear.
Gezegd mag r.rorden dat de Eoansters het qeluk niet mee
hadden t zê Lraren het meest aan de bal tnáar in de afuer-
king faalden ze volkomen. 0Ê uitslag, een Z-1 nederlaag
zegt verder ulel genoeg,

l/oor het programma volgende r,leek zie clubblad fir. 1S.
Tot slot en voor het laatst, mede ool al doord:,,t 0tboorn
kansloos is geLrorclen voor de titel de uitslagen en st..,nd
2e kl. B.
uitslagen - stand
0osterstreek - 0. D. I. 5i Z-O Tijnje 1B-Sz
0tboorn - Bleu Boys 1-2 0.0. V. 1g-?7
Gersloot - 0.D. U. 1-5 Ametandia 1 S-23
Uesthoek t Êmelandia 0-1 0ldeboorn ig-?3
Thor - Tijnje O-?: Gersloot 1 6-?0
Zandhuizen - 0.D.U. 'Z-A il,D.I.S. 1?-16
Thor - de Uesthoek 2-A Zandhuizen 1?-15

Thor 1?-1A
de Uesthoek 17-06
Bleu Boys 1 9-05

7-oaLs blijkt kan Tijnje niet veel meer gebeuren. AI-
leen Amelandia kan nog e'en bedreiging vórmen. Uoor Tijn-je geld nog 2 ounten uit de laatste 2 uredstrijden en
het kampioenschep is binnen.

Vervol0 0verzicht
ffimei da return lrmelandia 0l.deboorn.
Ean gehavend Ótboornlkon ook hier geen vuist maken, zodaL
ook deze uredstrijd iin nederlaag op leverde 3-1. De

laatste r.jBdstrijó van de competitie thuis teggl -de uest-
hoek, uaarop ,erá gehoopt op eÊn toch nog redeli jke ::f -
sluiling van de kómpetitie, a]e een naqhtkaars uit.
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Zg hebben uel hun best gedaan maar in de iafuerking
faàlden de boarnsters voLkomen. f 1 hadden ze dan r.rel
het brste van lÍet spel ze moesten rnet een 4*1 nedar-
laag genoagËn nemen. Begon deze competitie redelijk goed
en hebben de Boarngters tot de laatste zss r,redstrijdon
redelijke kampÍoenskansen gehad, helaas het noodlot sloeg
toe, veel. blEssuresrtrainer zL'ak, dit alles heeft er
toe geleid dat'het eerste elftsl tenslotte geËindigd is
als een geode middertrnotei. Niks ean te doen, volgeádjaar betár, Zullen Lre d.:ar met elkaar maar áp goilken.

0Ideboorfr 2 moest uit naar Renado, Een zu,are opgaaf om
met een gahavende ploag rasultaat te boeken. iïaar ondanks
deze nadelen toch eEn'keurige 2-1 overuihning. Zonder
meêr een'knappe prestatie'0ldeboorn 3 moest bij Drachten
op bezoek, ook al een zu,;rrê opgaaF en het pleit dan ook
voor hen d;rt za daar toch nog 1 puntja uisten te halen.
Beide ploegen konden niet tot scoran komen en de r.red-
strijd eindigde dan ook zoats hij u,es begonnen, sen
dubbelblanke 0-0.
Cldeboorn 4 ontving Harlingen. 5r Een. hard_rlerkend.4de.
had het moeilijk tégen de fechnisch begaafde HarIinQÉfs
maar za qaven keuriq partiJ ên de uitslag een 2-1 nedêr-
leaq betekende zeker niet dat de Boarnéters zlch hoefden
te schamen, inteqendeel ze hebben keurig partij gsge-
ven en hadden zeker urel een punt, verdi.'end.lviaar helaae
voor hun de doelpunten bestissen nu eenmaalsen r,ledstri'ld,
0ldeboorn Srdie als ik goed ben ingelicht, ztn laatatà-
uedstrijd uit moest spelen tegen A.'V.V.2 van terschel-
linq, heeft uaarschiinlijk maer plezier beleefd aan
het uitJe dsn aan de r,ledstri jd. Er r.lerd n.l. met 5-1
verloren en ik vermoed dan ook dat voor hen de tredstrijd
niet het belangrijkste Lrêeo
ijit Lras voo r dit seizeen mi jn laatste bi jdrage aan dit
clubblad, Het is nooit mi in bedoeling ger,reest iemand ol
ean elftal te kr,letsen, de opzet Lres alles naar Vermogen
zo vaeL mogelijk ueer te gevênt Ik za:. de laatste zijn
om te zeggen dat ik daar volledig in ben geslaagd.
l,JiI dan besluiten met alle medeu,erkers van dit club-
blad en natuurlijk alLe lezers en spontvriendenr 3uP-
porters en spelerq" een prettige vrrkantie en vooral
een Lekkere LJarme zomar toe te \,Jensen'

. Ue houden het vooblopig maar op tot september.
A , I'ii jho 1t.
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Verslag coÍnpetitÍe verloop van 0ldeboorn 1

f*let ingang van het seizoen t BE- r g6 uerd er begonnen meieen nieuule $rainer en reider. Nadat er een aantal seFen-uedstrijden urerden gespeel-d begonnen Lre vol Frisse moedaan de competitie, omdat er van deze uedstrijd geÊn êÊ;verlo ren LJas gegaan.
25 auo r85 0ldeboorn Gersloot g-0
0it bras ean vervióe@mdat ue anders otr dezondag na de gondelvaart hadden moeten spelen, uat iederjaar meestal BÉrn probreem is. Dít L,as een r.reaàtrijd diegeheel door cldeboorn uerd gedicteerd. zod,tl de uLtstgook naar behoren L,as. (nchtèr:f Lras Gersloot 

"" niái-iogelukkig.maê die hadden het liefst toch na de Gondelvaartgespeeld) uoensdag ?.8 aug. t Bs eên bekerurestri jd tàóen
Boornbergum ?80,0eze r,reoÀtrijd begon voor 0LdeÉoorn-uitstekend, binnen een half uur stónden r,rij met z-a voor,maar bij de rust u,as de stand alureer gelij[. Na de thàeuas de ploeg dle nog ean doelpunt maaÈte áe kanshebber
een ronde verder te komen. Dit is ons gelukt, zodat ureeen ronde verder LJaren.

Í9ISlo 8-sept. , 
t P5.1ho r- -. 0loe.Uoo rg

uan de oefenr,redstrii@t 4-c te hebben ge-
L,onnen dachten de meeste sperers dit is een makkie áitpakte evenuleL anders uit. Na diverse kansen te hebbengehad uord er toch nog met 1-0 geuonnen.
Zon4ao 15 sept,,ZjendhuÍzen - 0Ideboorn
In deze uedstrijd r..'erd-em aI een speler van
Zandhuizen naar de kleedkamergestuurd r.raardoor 0rdeboorn
70 min. Éên man meer had maar àr geen gebruik van maak-le, zodat a€n zLraar bevochten geriSxspàt uerd gehaald
?-?.
Zonglaq 22 sept:_ r tS -8_Idebsorn - 0osterstred<' r ' !!ï -r rr- ! I 

- _ .De jongens hadden zekei.Tn @ oat er dusecht uer gevoetbald moest uorden om [e uriÁnen, Dit uas
een .ueds!li:d uaar er het een €n ander in gebeurder €ruerd er 6ên uit het veld gestuurct en tuee áie in rrót boe-kje viin de scheidsrechter kuam. Het uerd een terechteuÍtslag van 5-0.
,{?fdeR zg_sept., F bog-lgOit uas een r'redstiiji rn@ten. Er LrarenÍn de eerste helft kansen aan beidó kanten met somsuat te hard spel. Dit resulteerde 1 5 min. voor de rustin het Llegzenden van ean speler v"Ë 0,0.I.S. die hetveld niet za vlug r'rilde verlaten, uaardoor de scheÍds-
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rechter de r.ledstri j d staakt,e. []eze lasttÊ een kur;:rrtierr!?t in, na een UaÈ'xie lhee uerd er LJeer begonnen: N;-vijf ninuten hadden ue rust, dit uerd Êen kr,rartier zon-cier thee. De tr'reede herft r,rerd er uat le veeL geklunfetdin ds achtelr hoede, zodat Lri j deze r,redstri jd tógen 1íl
man met 2-A verloren.
Zaterdaq 12 oct. fA5 0ldeboorn - T.O,p.
oeze LiedstrrJd LJas ueer voor de beker met een goed ge-volq voor 0ldeboorn. Deze r.redstri.id uerd ook ,óe" qáuon_nenr zodat L,s ueer een ronde verder zijn gekomen, ait ookLreêr teqen een zaterdag nloeg, die mdestai aLaL harder .

spelen dan een zondag pLoeg.
3on4aq 40. qc!, r,8.5,Bl.eu BoyF ,; gldPboos
In deza uedstri jd is eên zwaár bevoEh-Een
behaald op onze 0osterburen. Dit Lras een
ups en doulns. Oldeboorn uon met ?_-1 .
ZgFdao 27.._oct.,'lF,Q],debog.rn - 0.D. U.
utt u,as een L,edstri.id uaarbij dè sóÍiorsingen voor enkere
viïn onzB spelers begonnen. De proegen uaren aardiq aanelkaar geuaagd. Plaar 0ldeboorn trok aan het Iangste
èind en uon met 1-0. Door afgelastÍngen gingen Ëepaalde

o ve rurinning
uredstrijd met

uedstrijden niet door. Jodoende beqinnen L,e rreer op:
ondao 1? t 85 De Uestho - 0ldeboorn

ezs uedstrijd ha deboorn zijn doeLgemiddelde
mooi kt11n^an opschroeveno Er r,rerd r,iel ger,ronien met s-0,
Ínaar dit had minstens 3 Íieer zovEal móeten zijn naarhet aantal kansen LJáit men heef t oeharJ-
Z aterdag 23 no v. I Bê G . A .V.! . - df dËËóoJn.
Een Lredstrijd ult de bekerstrijd tegen onze buren uit
Grouur. Er raerd nog al r,lat teqen deze uedstrijd opgekeken,fiaar dit vlel nog heel goed meeo, Ruststand vàn g-ó voor
0ldeboorn. 0nze snelle linksbuiten flitste keer op keer
door da verdediging van G,A.v.c. en maakte zodoende s€npaar f raaie goaLs. Zodat ue --1 ueer een ronde verder
zijn. .

Zqndaq B dec. t85 Oldeboorn Thor
Àiaar de uitslag te zien een makkelijke uredstrijd, maar
de spelers van Thor gaven zich niet zo maaf, geuonnen,
De rust,stand L,as volgens mi j 2-1 zocJat €r in de tueede
helft nog uel urat aangedaan moest r.rorden u;t uiteindelijk
in B€n 6-1 stand ulerd bekroond, Na een Iange r,.rÍnterstop
met veel oefenr,ladstrijden zelfs 1Ícht' usdstrijden r,raarbij
meestal een goed"resurtaat urerd behaald, begonnsn ule met
een zuare uedstri jd en uel op Zaterdas 29.inf t. t 86 0lde-
bgqrrn ;-Tij3.ie. Dit ues een ue
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op hÊt .middenveld af speelde met zQ nu en dan een í(ans

voor beide t"À*", die' in de regel g.oed. door de keepers

;;;; t;;;; s"nouitn. zod-':t de átand oot< dubbelblank
bl eef.

t uorden oÍl nog

mee te draaien-voor"het kafrpioen99r.r1n' fílaar ja op l:t-
kreine veld in iársroot is iiet.:rtijd !oeirijk voetbal-
lenrmetderustr.rashet2'AvoorGérsloot'Eenuissel
in de rust totóá" a} gauLr voor-2-1 ma:r !?!-To"nt niet
["tá" r,Ài ,^,erd=uit"iná"1iik 4-? voor Gersroot'
i"Àá.e i3 ;ipri1 '86 0oêteis,trPek-:' ,.0l,SlPE?gIB^-onnen ue. ston-
DgZe lJedsf f f Jo rtl uuF r'ÈtrituÀsE^ =---
den met de rust met 2-A voor, de meeóte :!:1"I:, gi"l:i"'
i;"rï:; Ïï:';;"-ï;-*""1 iii-É"u'"n de rr'reede helft tot
3_2. Na een spannánUe laatáte 10 min. kr,ri,rmen r.li j toch
met 2 punten terug.

17 april 19É---r^-.r^^ rz o^r-ii lR6 0ldeboorn - lJ.u.l.5.
n de russen tijd moest 3"**ffi?il"l^lfl?*:';i;, ;ii-1iài ptaíte.uáo en moet dat birca

6 r^reken, erg i"ttá" ,"oórt"uoàr Í:. i1"P.:::'-:"::^n:::.?:,:"H;:ïïiil'f "Éï"'iJi "l ó;;" 
-t^ráástriSo Íera op een keurise

uijze geLronnen-m?!-2:?',', ?^--.,rr,riqan

!ïÏnïlï:là"iÏt"";:-Êr r.,erd heel Íeuk eekombineert raat

uiteindelijk tllrit""l;;; i" ?"n t-q,:;:::tl?ln?:,,*:l"l:i:';;H;i'*!n';;;;i;;;;;([;"in*") oie ons bÍj zou staan'
Dit b,as êéh van áe beste "rá"trijoen 

die 0l.deboorn speel-

D. ï

de.
iil aert,'t 

=la, 
eqriUF-e 0,0.,F 

o:rï*ËïEoiËïden, iammeró'ffi een uredstri jd van d

gsnoeg via oe-scnáiá"r"cnterlijke beslissingen gingen ue

hier de boot in. lÏeteen ruststánd van 1-0 voor 0ldeboorn
r,lat sF advies van de grensrechter uerd afgekeurd Lreqens

hánds uaaídoo"-;; "nió* 
irritatie ontstond in de achter-

hoede, zadal,ij-"" nóg 2'doelpunten om ons oren kregen.

findstan d 2'1 .

*#li3ni* nos steeds,

bcuenaanst*at] i*n Éeter ó1áebaorn naá in de eerste helFt
de uedstrijdlr1o*iun besli.ssán. iviaar omdat r-nen Een beatje
ta bang up**rji*óáirxts het niet om eÊn doel$unt te ma-

kÊn, De tueede nárrt br'u men t.nsh proberen een doelpunt
te forsenen, ""1-met 

nog 20 min. de achterhoede noq meer

uerC geCruktr Ljeardoor Êr ncgal aens a€n gat viel zodat
Ti jn jà uittieP. tot [-3: *6-



Zonrj,aq_4 Téi,.:86..- 0ldebooJn - ESge 8ovs.
een naar kansen geziena uedstrijd hád Oldeboorn met ten-
minste 4 tbt'6-2 moeten afslsuiten maar aangezien de i,
keepet v,;orBlue Boys daar ureinig zin in had, hiJ de cloel-
riJpe.hallen plukte of Lraren het aardbeienr fioesten r.rij
de.ze uedstiijd toch met 1-2 verliezen.
llo.gd.e.l. dag- 9 gr.ei rB6-. .Amglandiq : 0lSe,Fqogl._
De uitslag andersom zsu ook nÍet misst-ran hebben na de
vele kansen die ue hehben gehad. Er uerd leuk qecornbi-
neerd, alleen de bel uou maar niet Ín het nel. Gebrek
aan een echte goalgetter. Jammer.
Zo*ndaq 11 mei t 86. 0Ideboorn - De ['Jesthoek.--é- €
Tegen deze onderaan staande ploeg urerd de eerste helft
leuk gecombineerd maar zonder resultaat dus een rust-
st;+nd ven 0-0. '

De tr^reede helft meende de achterhoede zich met de ;ran-
val te moet,en bemoeien uaardoor er g.rten vielen en de
lJeáthoek kansen kreeq en ook benutte.De eindstand ulerd
tenslotte 1-4,
Nu hopen L,e in de beker verder te kunnen komen en rnet
Ben grotere inzet Lukt-dit misschien floQe

Verder r.ril ik aen ieder die als reservÊ en of invaller
net ons meB zi.jn ger"reest harteliJk dank zÊggÊn, voor
hun mede-r,rerking,

LeÍder.



tmnnond0flnalongsn
J0nan d0 Jamr
mmlu-[0taal

Olda[0onn
Oldeboom-Atgelgpon trtonlag werd door "
de puptllon von doV.V. Oldeboorn gpstre-
des om do door alagor Joban de Jager
bcschÍhbrsr gpstdd€ poaEltybokÁal.
lloewel bet w€or aiot €cbt rijn best dood
werd hct tooh os! ÍaqtagËech goti,auron.
Dit door bst groto entboueiogms waor-
moo d€ jcugdigc apclera de keepcr pro-
bccrdcu te verglarrr.
Vis twco roadsc, waarin iederc epcler 8r
coa sohot Eoob3 weggn. kwem tnon tot
eon tlnrlo wcrria twee buurtgenoten nl.
Hror v.d. Iirïcb en Douwe Hein Akker-
mr'n onderling ult archten mr,kcn wls de .

buts wrs.
Douwe Hein blesk uttoildalijk hst ÉscdE
ovarEloht te hobben oD eooht *ls o€tEto
dc wleealbobor ult hcnd6! vrn rlogEr de
Jrgcr_ta oatttlogst noinon.
Nr bct uttrsllen va,n do b€ker weÍd er oog
lcD wodltrijd geepeeld turgen €€n tarn
vra pupillentog€tr oen toeD vanpupillo4
nocdore. Ook dtt wsrd eoa gohitterond
gócurea wasrbli de mooders door ge-
grocpccrd apel bua zoncn trecbtba te
verelarn.
Drt daze trktlêlr riet hÊlemeal bet
g"Eensta reeultaat hrd mag blijkea uit de
sindstual vea ó oí 6 t€gtn 1 in hêt voor-
decl vrn de jcugd.
Ult da snthouslsste raa,ktlce na rÍIoop ia
da k oËnc vlcl op to Eaksn dat dogc
hrppeafqg gêker voor herlraling vrtbaa.r.
is.
Op donderdeg 22 mei,'a avoad! om lovon
uur, grst do jougdkommiaslo va,n do V.V. '
Oldpboorn sclr€ltde epelrÍakel, boudcn
voor de w8t oudcre jeugd nl. de junioron.
Ook dezg garn striJdoa on ds Johan de
Jeger pondtybokaal on daa,rna een wed-
etdid apelen togsn hun vqders.
Esn teder.dis op deco avond vrij ie, le ven
hsr!ê tí€lkoa op het sportvold.
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Elttcrl
fJldeboorn 3 - Akkrum ? 2-S

lJoor de slechte start van het voi:rjaar, moesten ue ookop donderdirQavond voetba.rren. Na aà r,,iÁt"";t;; n"iol,i'r*el1e r'redstrl.iden .qeuonnen, dus negonn*n ure met goedemoet de uedst"ijg tegen iiÉkru, te sp*iàn, Helaa-c hetmocht voor ons ni^et 6aten, Lre ging"I Jà rust in met 4g?31s tegen. In de Dauze uerden ,Ë opóeoeuro door snzealrer leide" Ilijsma, onder het g"ná[-uln een bakje thee.De tueede herft begoÁnen ue met in ons aehterhoofd dptLre di! nog even zouden r^rinnen. 0nze bestÀ 
"""rrt;;;o;' 

"

lTlo Bergsma, scorde maar rieist ;;";-,i"ur achter erkaar.Dit ui-rs dus een goecte start van rJe tureede herft, naer jahdaar ku:am LJeÊr z0 r n Akkrummer en die scorr,e, Toen u r6 c'estrnd inmicider s er ?-s voo r trkkrum. [Je rraoden nu ncg 10minuten voordat de scheidsrechter af zou fIuíten, a1lekans dyu nog te uÍnnen. DezB raatste ió-minuten ginqenzo snel 0m dat hrj v100t aI voordat Lre er erg in hadden.Helaas geÊn overr,rinning, maar ;;a ;";; ;; de vorgenrreuedstrijd uel Ljeer.

,

Ja n.
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CrdebogJn !: T_iil't.'ie 3

Zondaqmorq€n moesten uB aantreden om' tien uur teqen de
nár.x"Éf ui€ers Ti jn je 3. Na t 10 minuten viel het eerste
doelpunt voor de thuisclub, en uiel door onzs veteraan.
Ook het tueede uerd gemaakt door hem-en als klap op de
vuurpijl uerd het derde ook door hem genraakt. Kuam ze-
ker cloor het nieuue tenue, of niet soms Hof stra? Na de
thee uas het hetzelfde spelbeeld, utj bleven veel oo de
speelhelft van ïijnje. HalverL,ege deze heIPt kregen ue
een oenalty die goed uerd benut door F. Hoekstra. Tien
minuten voor tijd gingem Hans en Uout een 66n tureedje
aan, die goed slaagde. Keihard uerd de ,vijfde goal in-
geschoten door Uoui. Eên minuut voor tiid kregen LJe nog
êên doelpunt tegen, Het uae een leuke sportieve uedstrljd
met veel lachen.

Drachten 10 - Oldeboorn 3.
Zondag 11 mei . Uartrek 9 uurr Doelhof.
lvlet 1 nieuLra r€ser!e zouden ue vertrekken dus met 1?
man naar Drachten. Ívlaar 0 L,Êe, P. de lï. had denk ik een
nieuLie sl-aapster bij..zich uant hij kr,ram niet opdagen,
dus met. 1 1 man naar Drachten. Daar aangekomen eerst
een bakje, 10 uur L,as de aftrapr,Efl toen los. Over en
L,BBr Lraren er kansen maar niet êÊn keer raak. Kuart
voor elf een bakje thee en toen r"ieer het veld in.
Ueer genoeg kansen maar geen goaI" In de laatste minuten
n6g een kans voor l{.H. maar die rolde net voor de goal
langs, Dus stand 0-0.
J. Brour,rer ging er 1n de tueede helFt nog uit dus maak-
ten r.re het met 10 man af .
Uoensd rgêvofld ' kkrum nog e?r dan is het gebeurd.

U. de l/.
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ËIfsel
A.A.V. 2 OLdeboorn 5

?"ond.ag 11 nnei; d.e laatste wed.strijd van óLt sei-
zoettr uit tegen A.A.V. dus aaar Terschelling.
0m half negen verbrokken we uit Oldeboorn.
E: was bLijkbaar weinig animo voor dit d.oor
De Jong-Tours georganíseerde reisje want we
ware.n slechts met 10 man (en enkeLe trouwe sup-
por+ers),
lla d.e heenreís op de boot a1 sohuttenile en klaver-
jassende te hebben te hebben volbracb,t, bereilcten
we het eila^nd. Da.a? stond cle bus aI op ons te
waehten en d.ie bracht on_s naÍrr het enige stuËje
vLak Land op Terschel-Liris: het voetbaLveld. -

Na een in het begi.n redelijk gelijkopgaa.nd.e strijd,
krrvam de thuiselub toch op een voorsprong: 1 - 0.
La,ng d.uurrcle hun vreugcle echter niet, want Sape,
d.ie aan het zoeken was naar roze echelpjes, maalrte
d.e stasrd. weer gelÍjk; 1 - 1.
Iv1aar ook dit duurdè niet la,ng wan.t A.A.V. (of is
het nu A,V.ï.?) scoord.e voor-de nrst nog 2x.
Na d,e mst (net zonnetje was er ond.ertussenr ook
bijgekonen) gebeurdle ei niet veel, behalve d.an d.at
d.e thuiscLub er nog twee ballen inprikte.
In tl.e laatste minuut had. het zelfs nog 6 1 lflin-
nen word.en.
Een vrijwel zekere treffer werd door Rijskanp
net over getikt, ma.ar ilat beiekende weJ.: strafschop.
I't1aar ïtlatae was moeil.i jk te passeren dus eindsta"nd
5 - 1.
Her was omd.at vre geen wiseelspe].ers had.den r anders
iraclden we Sinonius V. een i<wartler voor ti-jd ge-
vrisselcl want het'was nL. ztrt L*a*ste wedst::i jd in
z t n lange vo etbalearri- ere .
l{e+ cle (honrrolLe) bus gingen v/e terug naar lfest
wan.r we tvree uur moesten tlla.ehten op d.e boot.

-ïl-
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Toen we op d.e boot waren, bl-eek d.eze vol te zijn
en dus moesten we overstapp€ïtr Deze boot werd.
bestuurd d.oor een niet al te wakkere kapitein want
in no-tirne Lagen we vast, Toen Watze even aa:r d.e
and ere kant ging staan waren we weer Los en kon de
reis riehting HarlÍngen beginnen,
ïfroe, maar volcaan, lcwarnen we 12 uur later d.an we
lvaren vertrokken vreer in 0ldeboorn aa.n (puur toe-
vaL d.at dit rijmt trouwens).

P.S. 3fj het ter perse gaan van dit
berieht., was nog niet betend of
d,e reisleid.er aL weer wakker ïvês.

T. J.

#rru:uil#{r[lwg*
Zaterd.,o_ 10 mei 1986.

---4___

neffi oe jeugd.Í"let a1s toegift een voet-barr,reds'trÍjd van de jeugd-teien hun,À"J""".

Y*:l.sFanninq^ !ijdens het penarty-schieten L,aar uitein-
-dgfijk 2 finalisten uit kuamen.Dit Liaren Douure hein Akkerman en Hans v. d.Krieke, dÍebeÍde 6 dolepunten hadden qÊscoord.uaar als':nná"r--
Douu.re Hein Akkerman te vooischijn f.u,"m.Toen hqt grote gebeuren, de r.reoËtrijo i"g"n de moeders.De moeders 'kr.raman vor, ópiimisme h*[-uÀio op Bn dachtendeze. ug{qti jd uer sven te .urinnen" ruiaar 

-ln 
de loop uàn-o*uedstrijd bleek dit een zuar€ dobber, uant de "onoiti"van de moeders liet, hun in de steek áet als g"rot;-;;;b'lj de jeugd het ene doerpunt na het "n0""" uerd ge-scoord. ríiaar de moeders eaven de moed niet neremuJi open scoorden zel f s nCIg eefr doelpunt.Het resultaat ues 6-í voor de j;;g;.

l:ril:|,;à ;:lr::íe11is"-'"out"IjJ'"n zeker noe eens voor
Gea Hofstra.
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lldebo-orn 1 B - KoatstertÍr.-l-e-jdr-!Kstokelus, ruitenyerpers) zÊ

"flief gevrragd dat Lre op maanclag 1? neí gr.rag zouden r.lil-len voetballen tegen de drankstokers en-ruitenLjerpers uitKootstertille. 0nze vasLe reserve Sybrand 0osterbaan uas
Lieer zo bereid (nou bereid??) om reserve (ju, ja) tezijn. Ue begonnen met frísse moed yntt heqè geis. Na uatgetiktak kr,ram Kootstertille op 0-1, dit uàs àus niet rle
bedoeling. [Jet vond scheidsrechter Blaauu (in het blauu)ook en gaf 0Ideboorn direct esn pengel, de aanvoerder
nam hem dus het bleeP 0-1. Na een pas varr 6Én of andere
idioot uÍt de achterhoede, tikte het mectianisatie-bedrijf
tièidenaar de bal er keurig Ín 1-1 , Daarna r^lêÉr egn over-treding in het strafschopgebied van de dr :nkstokers,
Blaauu legde hem Lreer op de stip en Kootstertirl.e báal-
den zich bont eniÍBraauurtt. Niemand durFde te kijken hoe
onze corneq specialist de penEel er over zou rammenr Bf.l
dus trapte hij de bal over. De stand bleef dus 1-1. Zo
breefl het tot de rust ( rust Lias. er niet), r^iant eerst kre-
gen Lre e€n donderspeech (ni, hi ) van tt0s- i.tendrikrr even
later r.rerd een klerenhaak door aen ruit geslagen door
de man die 5 min. voor rust er 5 mÍn. ueio uiÍgestuurd.
ue voetbalden direct na rust iet,s te voorzichtig en moes-
ten al gauu een tegengoal incasseren, 1-2. irlaar dat
urerd LrBar snel rectgetrokken door Harry, Z-2. Na vele
kansen uerd er door 0ldeboorn in de laáiste minuten toch
nog (uit een corner) gescoord door 6ên van de tr,lee
oenalty specilisten (0" ;ndere pengelspecialist nam de
corner), dus toch nog 3-2, dit, L,a,s tevens de {aatste
uedstrijd v, n het seizoen.

De penalty specialisten
( dank u) .

0-0-0-0-c- 0- 0- 0-c-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0-0- 0*0- 0- s
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De Sueach B- Aldeboarn B.

zaLerdag 3 mei dienden L,ij om elf uur aan te treden voor
de uedstr{id in en tegen De Sueach. Zoels u Lreet uas het
een bloedhete d,:g en L,e trokken dan ook meteen, a?n rle
Lreersomst;:ndigheid aFngepaste, tactiek ten stri jde ( veerlÍkken, ueinig lopen). fr uierd ook veal getiktr al uasdet vrijuel alleen in het centrum, de vlánken mochtenkennel.ijk niet mee doen. lvtede d.raidoor kreeg De sureach
dan ook een kans oÍn op de goal te schieten, u.rerna sie-
Ton Ce bal jammerlijk door zrn handen liet glippen (t-O).
Toen uas het onze beurt natuurlljk ên uit eán oenalty,
gegeven '/egels hands, r,rist Sybrand de stand gelijk tê
brengen (1-1)' Nog steeds r.rerd er niet best gevoátoato
en De Sure ch zag dan ook kans nog een doelpunt te maken(z-l). Het spel ging nog enkele frinuten door en Lre kregen
zelfs nog een vrije trap binnen het strefschop gebied mee( de keeper van De Sue.ich ging, na de bal bemachtigd te
hebben, met de bal onder de êrm rustig z?n brittetje te
zoeken zodat de scheids genoodzaakt Lras voor rrmeer cJi,nvier staopen" te ,triffïJ. f{aar ook dit mocht niet baten.

In de rust uerden Harry en t.lilf red ger.lisseld voor Jan enJelle en kregen ure bJeer €en donderspeach van Henk te ver-
duren. Na cle rust uerd er iets beter gespeeld (niet v ,n-
L'egB mijn ulsser maar vanuege hat fat[ dat er nu met de
lon in de rug gespeetd uerd),...(of zo). Toch zag De
Sule,ch nog kans een doelpunt te scoren uerke echier ue-
gens'bui.tenspel aFgekeurd uerd. In het laatste kuartÍer
kuam Aldeboarn pas echt, l0s.
lVbranU r,rist te scoren (Z-Z). Johan benutte zrn kans(Z-3) en Kees r.rist, van.af sland op de lege goal schie-tend, de ba] nog ...,. r. naast te kri jgeÀ. f4aar ook De
suleach creëerde nog enkele'kansen urelÈe eehter niet in
doelpunten omgezet Llerden. Iindsteind dus Z-3.

tril f red.
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Grouu Olcleboon

Zaterdag 10 nel noegtcn re tege*rou voetballerr.
0E 11115 uur bege! Eê[ ïêe
tfy haitrler de aftrepr eD re badilen ile rlni ln dd rug.
Na 10 nlauatea epellu kreeg Oldeboon een eottter,
$lete nan henoDe bal rag nat en gLail'Eet rèE e6D nooLe ê

tlrealer eec tle bal Sltpts ilooe de keeper zyu bendlrl
eu het res I_0 voo? 0Ldeboome

De scheLteereohter keurde lrcn afrqaar lk aa6 itet'ie
re1 aatrea dle a,uileren lteren er ook neeê eênlned dus

uas het 1_0.

- -PtÍE-zE P,'à*3.3

In rle tueede helft geËeurèe er nlets en ilue bleef
ite atanit 0-00 (o-1)

STEEE

*15-
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Agenda algemene ledenvergaderlng v.v.Oldeboorn d.d. 23 nei 1986.
Aanvang 19.30 uur in de kantine.

1. Opening en mededelingen.

2. Notulen vorige ledenvergadering.

3. Ingekomen stukken.

4. Verslag penningmeester.

5. Verslag kasconnissie + verkiezing lid kascommissie.

6. Jaarverslag.

7. Ontwerp nieuwe statriten voor de v.v.Oldeboorn.*

B. Bestuursverkiezing, aftredend Joh. Brouwer (niet herkiesbaar),
H. Hartmans (niet herkiesbaar),

' kandidaat K. Postma.
Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering schriftelijk
ingediend worden.

9. Elftalindeling seizoen t86/'81.

10. Toetredj-ng tot de sportstj-chting Oldeboorn.

11. Uitreiking beker van verdienste.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

* De ontwerpstatuten voor de v.v.Oldeboorn en de statuten van de
sportstichting Oldeboorn liggen per 16 mei a.s. ter inzage in
de kantine van de v.v.Oldeboorn.

No
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