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KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR 2O.OOUUR

NabeschouuÍ.no

Het Ís al bÍjna L,eer een maand geleden dat de catpgtitie
van start ls gega.an. Aangezl.en ik altijA belangqilling
heb voor de verichtingEn- voor da 4 senioren elFtall'en
ben ik zondagmorgen naar het sportterrein gegaan, uaar
het 3e g1fta1 moest spelen tegen Akkrum S, Toen ik nog
maar net op het terrein r,las uerd mij verteld dat het qa
elftal zaterdagmlddag had gespeeld en met S-0 had geLron-
nan urat dan betekende dat dit de 4e overr,linning op rij
rrssr Ook hoorde ik dat verschillende spelers 1n hun- sÈh-
tarhoofd al met het kampioenschap rond lopen. tlit zou
lauk zijn als het gebeurde maar juich niet te vroeg het
zou eens tegen kunnen vallen. ívlaar om terug te komen op
het 3e elftal dat z6er gehavend aan moest treden dit Váfl-
uJege de exursie van de r,jatersportverenigingen. zodosnde'
voor een zL,are opgaaf stpnd. Het bleek dan ook een te
zLrare opgaaf en met rust keken ze dan ook al tegen ean
3-0 achterstand safir Ze moesten dan ook nu ueer met e€n
nederlaag genoegen nemen uat betekent dat nog gêen enkel
r,rÍnstpuntje blnnen . i,s, Hier zal uat aan gedaan moeten
urorden 0ldeboorn 3; Vorig seizoen draaide juist het 3e
za lakker. Zondagmiddag moÊst het 1e 'thuisàpel-en. g11k

Lreer ec,n elftal'dat alles tot nu toe nog had geuonnan.
Nu zou Beetgum het sLachtoffer móeten urorden. Na e€n
toeh r.rel verassende f elle start van de gasten uat eeh-
lglo?FE"náf; SlBrttfB*gB àË"ËeÉegufrB"8"t"HlgFbRt6s dáfitd"
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uit een vrlje trap Lras het binnen de minuut 1-1.
0ldeboorn kreeg toen uat meer ruimte en de 3-1 voorsprong
met de rust uns verdient, Na da thee namen de Beetgum
spelers het offensief u,Êer ouer maar ze konden niks
klaarmaken,0ok bij 0ldeboorn uilde het niet meêr flotten
en hat uerd een rommelige bedoening. Steeds maar Lreer die
lange ballen, een kollje naar de hand van de lange verde-
diging van de gasten, díe niets opleverden,
A1s kijkspel kon het nlet meer dan eên 4 halen, Had de
thuisclub up,t meer het koppie gebruikt en uat'meer ver-
trouuen gehad in eigen kunnen dan L,aren er zeker meer
doelpunten geuallen. Het uerd uiteindelijk eÊn 4-1 ovBr-
uinning en voor de resL maar gauu deze r.le(strijd verg€-
tÊn, voor a.s.zondag de uituedstrijd tegen Sparta 59 zal-
zeker uit een ander vaatje getapt moeten uordenr om ook
deze tot een goed einde te brengen. Als de mannen van
het eerste evenveel vertrouuen hebben in zichzelf als ik
in de uitslag dan zit het r,rel goed,
Uit,slaoefr en, stand 2A.

5 parta 59- i'lildam ? -1 .-
Uispolia Euitêfipr 2-1,
il UU -Surhe v€EÍt 1-2.
FFS - St. Jacob 2-4,
0 | boorn - . Beetgum 4-1 .

BÍiceLJ.stand.
.

Oldeboorn.. 4 -
Sparta 59. 4
5urhr veên. 4
l,/ispolia. 3.
5t. Jacob. 4
AUU. 4 -
FFs 4-
Buitenp, 4 -
Beetgum, 3
Flildam. 4 -

A . NijhoIt.

.8 12-?
7-1? 5
7^ 8 4
4 10 4'4 6 à 12-3- 8-?-3- 9 -9'2 g -1'r-0- 1-12=o s -17

Ook het, tuieede elf t,al heeft 4 uredstrijden gespeeld met t.'
r,lisselend resultaat, maar. zondag uerden er uleer 2 aan
het totaal toegevoeqd en'zijn dan een goede middenmoter
met, Bn daar houden r-re het op, kans op stijging in ds
ranglijst. Het uas moeilijk om dit te schrljven ean ov€r-
zicht le noemen, het LJas meer eÊn nabeschouuing op de
reeds gespèeIde uredstrijden...,Ds uledstrijden voor á.s.
zondag , uitgezonderd het 1st,e, L,aren bi j mi j niet bekend
In ieder geval allen veel succeslt
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EIftqI
0I deboo rn - f..,F . 5 ,--3-9

Zondagmiddag moesten ue voetballen tegen F' F'si ' Het rras
onze tueede-tJedstri jd, 0e eerste hadden r,le gebronnen te-
gen Buitenpost en dat na de BoarnsterFeasten. lYtaar nu
te beginnen met de Lredstrijd. De eerste helft hadden Be
niet ioveel kansen het u,as een uedstrijd met op Bn neer
gaande kansan die door 0ldeboorn betee benut r,lerden na-
merijk een kans Bn dus êÉn doelpunt. En daarna urerd ofi-
oergàtekende ger,lisseld voor Jan Nijdam die het toen
mocht proberen urat de uissel niet zo goed lukte en dan
de scheidsrechter die de earste helft effloot voor theet
nou ja thee vael te ureinig bakjes vanzeJf maar qoed vol-
gendó keer meer thee. Nu de tueede helft u,aarvan ik
maar €en half Uur van heb gezien VanL,eqe douchen Bn een
oils je drinken ên zoo iílaar de tr^reede helft r,ras veel be-
ter áan de eerste helft met Lreer oldeboorn de kansen
benutte deze keer tuee maal te heten Harke met ee.n kei-
hard schot in de hoek en J. Nijdam rnet een lob Bn daar-
na hadden Jan Nr'en J.V'd.1.,1. nog een kansl oàar die uer-
den nlet benut. Zodat ure de tueede uedstrijd ook gerron-
nen hebben.

U. v, Kalsbeek.
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sS-E es r.n-L-Jp:-qL-&!-E-i-E s?-,fu.
De eerste thuisr,redstrijd van ons 4de elftaL. De hondBr-
den supportegs die aanr.rezig LJaren r.rilden van deze ued-'i
strijd nietstmissen en verdrongen zich oÍn een goed
plaatsje te krijgeno De thuisblijvers hebben uat gemist,
uant r^lat er uerd geboden ilfantastisch voetbaltr.
lïet tuee mooie goals van Kees v. d. Velde Bn een schitte-
rend doêlpunt vàn Uander(kopbal) r.lerd het rust 3-0.
Na rust hetzelfde, Uout zorgde voor 5-0rgeueldig,
Vorige ueek Lronnen ure in Gorredijk van Gorredijk met 2-O
daar de kompetitie nog lang is, kunnen ze ons die 4 pun-
ten niet L,èer aFnemen en bovandien staal 4da elftal on-
geslagen aan kop. Houden zot

De laider van het Lde alftal.
H enk.

- 0-0-0 - 0-0- 0-0- 0-0 - 0- 0-u - 0- 0 -0- 0- 0- 0 -0 -0 - 0- 0- 0-0 -'0- 0-0-

V. V. Aenouirden 2 - 01r.iebóorn 4.

I.p.v. zondagmorgen reisden urij nu zaterdagmiddag r19h-
ting de vogrsteden Van H.eerenvaen. ALdaar moesten uriJ
voetballen tegen het onbekende Aenguirden, die evenBens
aIs ons 6ok nog onge'slagen LrarËnnZe hadden daar r,iel f eest
en het matinee zat hun nog in de kealsgatenr maar daarom
Lraren r,rij dubbel gBmotiveárd(Haa ons eerste ook niet 9e-
uonnen in Surhuisterveen na het matinee?).
De leider vertelde ons vertelde ons dat het maar beter
Uas dat Kees Jelsma de eerste helft nee zou doen i.V.b.
ruqklachten(ja uat uril jd ook met, zat Iengte)en Joris
Quárr6e (geieend v.d.3de), du tr,ieede helft.Na deze tacii
tische uiteenzetting en nog enkele opmerkigen over het te
spelen spelr vBrlieten uij als echte schoolverlgterst
(uant daat áoesten Lrij onà nog verkleedden) netttclubge-
bouutt. De uedstrijd ttas in harlden van de felgekleurde en
fluitende scheidsrechter Kneefel uit Akkrum. DË eerste
hetft qinq samen mei de r,.rind r,rat heen en L,eer, Uat'ze U.
ncest óen oaar maal ingriipenp ITIáor het bleef 0-n'
( jonqB, jongBr uat had onzB keeper een mooi tenuer uat een
qiolá óáat-zegrde oude uas hij uitgescheurdrYoQiryogit
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zeker). Ds pauze duurde bjatze ook te Langr h1j zeí tegen
Kneefel:tfIk moet nog Kuile, deze dacht dat hij keile be-

3giï3"ui!"Hà1 Í3"Ë"oli "8 
gf 

"!f; 
àf Ï i P "!"h tlT, 38 tb88 àFt"['

Iniat te doen-, L,e lachen zo al, Uoordat ure dan begonnen
zagen ue ook dat er al enkele suppCIrters uit Eoorn LJa-

ren gearriveerd, dit heef't r,.rel geholpen en r,rii gtellen
dat iu"t op priis, Direkt na de aftrap Ves het Roslof
Tysma(iets betei Oan zi jn beide broers? ) die r,;onderen
várrióntte 3 Ia Eusebio, met een perfecte traptech-
niek, de bal voor curfde en Jan Bethlehem: á la Plat,ini
Oa Uáf .snder de lat tegen het net knalde. Hoerarhoeta,
hoorar0-1. OnZe toesChour,lers llatan niet meer te hoUden.
Uander Veenstra stampte met zrn qipsen been z'o hard op
de grond dat Í\eint Hofstra r,rel voor een half jaar
roráen heeft voor het vissen(misschien r,lel zo goec! a1s. " )
Kees v.d.Uelde belorgde zijn tegenstander een dolle mid-
dag htj vloog lanqs de lijn à la i/ioutijn en zorgde dan
ooti geiegelcl voor paniek in de achterhoede. van d?_teg€n-
stanáer. 0ok Jelle Uierda kreeg het op, de h eupen ( Ja r.rat
r.lil je met zo t n vriendinrof niet Jelle) en r.ras op eígen
initiatief verhuisd naap het m-iddenueld en en soleerde
van voren n"u" achteren(+ 60 meter, r;at een kondit'ie)
en een mooie trekbal en Rees v.d'Velde Zorgde voor O-2.
Hoerarhoerarhoera. Nu kon het niet meer kapot en het
L,aB =álfs onze ouue rot Klaas A. die voor 0-3 zorgde.
HoecarhoerarhoBra. Uii zijn nu de enige Friese ploeg
die nóg tanà maken op' sen periode titel Bn L,e hoorden
zells áat de haer G,btter onze leider nu advies ulil
geven.ue denken dat die tuea dan maar beter kunnen
{aan dammen en r.lij zorgen trel dat r,re ongeslagen blijven
íot de eerste verLiespunt,en(en dat kan ueL heel lang
duran).
Ue r,rillen lJander nog even
ugnsen en ue beloeven hêm
r,re bllJven uinnen! !

beterschap en sterkte toe-
zo lang hii in het giPs bliift'

0e doelpuntloze terugsPeler.

-0-0-0-0-0-0-0 - 0:g- 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -c-0-0-0 -0 - 0
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tildou Aleida

gewicht 3600 gram

lengte 48 cm

25 augustus 1986

PIET f/ WENDY TIJSMA

P. Folkertsmaheme 20 / 8495 JJ Oldeboorn

Tel. 05663-180?

Dankbaar en blij zijn 3,ij

met de geboorte van onze



Te_kooo: 1 paar voetbalschoenen.
flerk : Adidas,
ívlaat: 6+ ( sS-ao).
J, Tysma,
L.Bottema str.'l4r
Tel. 1344.

=========================É=== 
g=== g====É======== 

========

Te koop: Compleet voet$altenue
+
1 paar (Quict<)voetbalschoenen(nog nieuu).
lYlaat 42.
Te bevragen bij Fam. de Vegt,

. Ljeaze 46.
Tel.1296.

====== == = == === =t= == ===- === === ==== ===== == == === ==== === == =

Te keapj 1 pear fuotbalskuon.
iíljitte 4+.
U. Ueenstra,
P. F.HBrne 7,
AlrJeboarn.

-- -É -- ---- ---é== === == == === ===== ====== === === == == === =====

Íïededeligq: tJij uillen iederaen er nog Bens op attende-
ren, dat uannser ar lets in de voetbalboxen
is blijven liggen U di.t kunt navràgen bÍj
A. .. BIaEULTT Íl chterom 22.



Vrnvorc

Dan is er tegah Sparta vermoedelijk fsmiddags gespeeld,
maar dat is ook onbelangrijk. 0p een ha}fl bevroren veld
( volgens het verslag) r,ierd het tegen het vri j sterke
Uarga een keuriga 2-1 overuinning, Dat Lras dan op 14 nov.f65 en tevens de laatste uredstrijd van het jaar, aange?'
zien er een erbarmelijke strenge uinter volgde.0ldebocrn
had toen nog slechts I punten ui 9 uedstrijden, mede door
rJe tr;ee extra verliespunten, Theoretisoh betekende dit
maar een punt voorsprong op de onderste. Ívlaar ook slechts
Luee punten achterstand op de nummer 2, Al.leen Blue Boys
1íep er ver uit, maar verder L,aren de krachtsverschillen
uíterst gering, Pas de laatste zondag uan febr.r66 kon
rJe kompetit,Íe r"rorden hervat. Uel had het eerste tussen-
tijds geoefend o.8. in lílildam Bn daar onder ongure om-
standigheden met 3-7 of iets dergelijksrgeL,onnen,
Hierbij uerden ook een paar andere gezichten uitgeprobeerd.
Ook in de Êerste L,edstrijd na de utinter gaf onze voorhoe-
de blijk van een grote sch.ptvaardigheid. Arum moest CIp

eigen terrein met O-7 het onderspit delven(met ooêr Iiefst
l+ doelpunten van S,Knol). Helaas heb Ík zalf r.reinig van
die ongetuijfeld fraaie goals gezien, omdat mijn sport-
bril op GoHngahuizen uas achtergebleven. ÍYraar ule hadden
slechts 11 manraangezien H,Akkerman zijn griepaanval nog
niet te boven r.,as, zodat Koos persÊ de uei in moest. Het
tÍep gelukkÍg allemaal uonder boven uonder. De volgende
uredstrijd i,J.rs e.en rechtstreeks duel Bm de tr,.reede plaats
en uiel thuis tegen De Uálden, met r,ríe ure nog een appel-
t je te_ FchiL.len hadden,
Ir r,las net bekend gemaakt dat de nrs,2 van de 1e klasse
Ër en B om êên plaats in dB K,N.U.B. moesten spelen of
missehien beide mochten pr.omoveren(net laatste L,as dus
het geval). Na een zenuuachtige eerste helft €tn Ben grof-
fe tr,reede he1l"t trok 0ldebonrn met 2-O aan het langste
eind, Ds grof heid 'uerd veroorzaakt doo r De Ualdenr die
zich sleéhte verliezers toonden. Zo stond CIldeboorn op
dat moment met 14 punten uit 11 uredstri jden op de tr.ree-
de plaats achter de Blue Boys(S-tZ), 0verigens had
BuitÊnpost zich in de kompetitie teruggetrokkenr zodat
er sleehts 16 te spelen uedstrÍjden overbleven. De daar-
cp volgende zaterdagmiddag zou t.b. v, het lruatÊrnood
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fonds van de F,V.Brr tegen een bouubedrijf uit [.eeuuar*
dsn uorden gespeeldr maar door een bedroevende orga-
nieatie(Ja ookrdestijds uas het bestuur niet feilloos)
kr.lam hÍer niets van terecht.0ok onderling L,as de sf eer
niet zo als het uezen moest, hetgeen tot uiting kuram
1n een flkse vechtpartii op de training. Het, zou dB
laatete vechtpartij van 1966 nog niet zijn.. o...
Inmiddels i,laten : de in mlndering gebrachte verlies-
punten van de gest,aakte r,ladstrijd tegen Ílobur ueer bij
ons totaal opgeteld.D€ daaropvolgende uedstrijd uerd in
Deinum 

''een nogal moeizame 0-1 overr.rinning tegen Sparta.
De zesde achtereenvolgende ZegB uierd in Êrkkrum behaal-d'
uitslag 1-3. Pàasmaandag. kr,ram Arum op bezoek €n LJas niet
van planzich nogmaals te laten afslachten. Het uerd 0-0
en sommige 0ldeboornsters hadden het drukker rnet' praten
dan met voetballen, Arum mlste zelfs nog een penalty.
De r,leek daarop uisten r.re het LJeer te vinden . In HarLingen
moest Robur er met 1-8 aan geloven en de meeste doelpun-
ten kuramen van de linkdrvleugel 5.Kno1-J.Jeeninga.
Het Lras een L,arme dag en tiidens de uedstrijd kreeg je :
Ben zoute smaak in de mona(fret veld van Robur lag des-
tijds vlak bi j de l,Jaddenzee). Na aflooP uas de dorst dan
ooË grooten róeds in Herayum r,lerd aen rtpitch-stoptt gehou-
den. Helaas bleven de mensan aan de tafleltjes op €en
droogje zitten, tlant de kastelein had genoeg urerk aan de
tap. Èerrit 0ttar heeft er nog Ben leuk souveniertJe àan
ovargehouden: een biorglas met alq opschrift: In da he-
mel is geen biertr. êtcr €rl bij v.d'F€er hier nog veLe
Jaren uit gedronken, Thans schri j ven r,ie I mÊi r 66 de dag
r.'aarop de laatste uedstrijd uerd gÊspeeld.0nze vrienden
uit Nij Beets kuamen op bezoek en hadden alles gereed
voor hót kamioenschapsfeest. Grensrechter J.de Uagt
durfde echter zijn gezicht niet in de kantine'van de
Spar te laten zien.flldeboorn trok dik verdiend aan het
langste eind(:-0).
De [a1den uras evenuel ook nog kandidaat voor cle tr,reede
plaats en moest nog naar BIue Boys,lÏet de gehele meute
Ir,Êzen kijken en na afloop kon er.echt gefeestvierd uor-
d€n. De Éeetstars LJonn€n met 9-3(ooár 5 doelpunten van de
snelle reehtsbui.Len H.Hoen) en uerden alsnog kampioen.
0ldeboorn b,as nu zeker Van de tueede plaats an mocht ook
promoveren.0p maandagavond uerd rJit feit gevierd in
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Caf6 v.d.Feer, met een qezeLlige bijeenkomst, Een recep-
tie lieten derfinanciën van onze vereniging niet toe.
InmidrJets uas de opstelling a1s volgt: H,de Rons(Ooel),
i{. f'lees Èer, i-l. ;\ kkerman en S . fiuisman ( achter), U. 5 ch riemer en
,1 . JeenÍnga (mÍdden) , [,iiebren Huisman, JJeeninga r 0.5ch rie-
mer, J.Kàlsbeek en S.Knol(voor). Deze opstelling zou tot
+ febr.196'l niet meer uijzigen, totclat er blessures kua-
fren(Oe resultaten uerden toen meteen minder Ên hebben
ons misschien het kampioenschap in de &de klasse K.i,,j. U.B
gekost), 0p tueede Finksterdag nCIg e€n vriendschappelijke
uredstrijd teqen Sportclub(makkinqa), Dat een beslissings-
uedst,rijd om de tueede olaats en de eerste klasse B voor
de bo,eg harJ. Het uerd ean simpele overuinning van B-4 en
vclgens nijn eigen verslag van van 2A jaar terug uras het
klasseverschil tussen de beide afdelingen duidelijk te
merken. A11e doelpunten die L,e teqen kre{en ontstonden
in de eerste helft, toen onze verdediging sorns danig
stond te schutteren. J.Jeeninga scoorde even 5x en 5.Knol
3x. Scheidsrechter f,,flijnbeer uJas genoodzaakt een 01de-
boorn speler LJÊg te zenden, nadat deze een tegenstander
het gebid had kapat geslagÊn. ÍJe vereni ging heeft de
kosten(via de verzekerÍng) nog moeten betalen, De das-
betreffende speler uerd voor bovengenoemd incident voor
êÉn oefenuedst,rijd door het bestuur geschorst.
UolgendB keer de resultaten uan de overige elftallen.

urordt vervolgd.

*lo-



OPLEIDING VELDVOETBAL

ALG€I.IETN

BESTEilD VOOR:
=============

l5['?8.ïr:plaf de reefri jd

KURSUSDUUR:
===s=3==-==
! lesavonden van J uur
z stagemomenten van J uurI examenavond van I uur

L IÏERAïUUR :

(OSTEIi:

f .25,A0 (bovengenoemde llteratuur ts hierbij inbegrepen),

-ll* lr

FASE I (s.o.K.)

De scheidsrechtersoriëntatiekursus (S.0.K. ) is
seHl iziqd.

EË ï3figïdly.ifilÉFj[gi.f3i;Hï?11.' aanseboden ars
Het orakilsche gedeelte blíjft-hlerbl j achterwege.

DOEL r

De kursisten du$danls vertrouwd te maken met het toeoassen
van 0e spetregets, zodat zij leldlng kunnen geven bil-jèusdwedstrijden.

KURSUSINHOUD:

In.de kursus r,,,orden de spelregels,
|"let .lglding seven, de sp'oitqeíóná:nejosreer, ge organisaile en de
Êomlni strat I e behanoeld,
revens zult.U vla de stagsnomenten

íágtb!?%i6ttÀ!n33,?'u*tÍ 
jr{ ot héï

ï!!i!1!t!!9lt:
4ql.!g! e,lnd van de kursus wordt vta
ryllplq cnolce vragen een exanen ai:ggl'lgFgn,.llJ dle het exaínen Ínet sóedgevors aftesgen ontvangen een Ceíii:
r I KAAr.
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r-i. J. s c. 1A 0ldeboorn 1A

Zaterdaq 13 september moesten Liê voatbàllen tegen Hom-
merts, Toen r.re daar aan kulamen hadden L,e zo I n 20 min.
om ons te verkleden en in te trainen. Even later begon
de r,.redstrijd,0ldeboorn had de aftrap. Ue gingen in
het begin nog u,Êl- f el er tegen aan, maar dat gíng gauL,
ouer urant na 5 minr voetbalJ.en stincjen Lje al achter
nret 1-0. Dus LJe verloren onze mo€d en daar maakten zi j
gebruik van,..uant voor de rust stond het g-0 voor
l-i,J.5.f,. l,la de pauze hadden Lre drie fitte spelers erin
gedaan, maar dat hielp in het begin niet zo veel, uant
Lie blaren nog maar net aan het sp€len of het Lras al 10-0.
Toen Lre u::t beter gingen spelen ên z6 onder druk zettenrrHmrr dacht een speler van-h.J.5.f,. ach laat ik 0ldeboorn
maar even helpen en sciroot in eigen goal dus'10-1 maar
daar bleef het niet bij. Uant Ren6 ging op solo-toer en
maakt,e er 1O-? van en sen tijdje ging het ue1 goed maar
ze maakten er toch nog tuee goals bij dus de eindstand
bJas 12-2 voor H.J.S.C:

Frank Uarmerdfim.
019ebg5'J!-1 A - De Ble_ee-e_2$r"

[Ja vorige r,leek te zí jn af gedroogd t,egen HJsC Alngsn ue
er zaterdag j.1. Lreer fris tegenaan. t,Jelisuaar zonder
r:eservespelersr rTldsr dat fiad deze r.ledstrijd geen qs-
vo1gBf,.He! r.las de eerete helft eefl niet onaardige uedstrijd
met redelÍjk voetbal. Aan. beidÉ kanten uerden kansen
qecreËerd en om zeep geholpeor behalve dan een snelle
counter van de Blesse: 0-1. Na nog een paar verL,oede
pogingan om. gefijk te maken, zonder resultaat u,as het
pauze. I'n de tr,reade helft ging het niet zoal-s het moest
qaan. AI snel LJas het O-2, Cees bracht de spanning nog
terug door een prachtig afstandschot: 1-2, Kort daarna
uas het 1-3. Het vsrzet.uas bij ons toen enigszins ge-
brokenr al kregen Lre nog eÊn paar goede kansen. Die r,,er-
den niet verzilverd, urat de tegenstander noq uel turee
keer d3_ed: 1-5.

JeIle TeunissÉt'lc
-t?--
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0ldeboorn 1C - Gerkesklooster 1C.

Dinsdag 3 september moesten de c?s hun eerste bekerr^red-
sttijd tegan Ben geheal onbekende ploeg. [Je Cr$ hebben
ook veel goede ínkopen gedaan oo Ê. Hans v..d.Krieke,
Arjen V,eenstrr, Jan Peter SteinvoornrLute Hoekstra,
Uietse Huisman en Jan en Piet v. d. VIugt. De opstelling
r,ierd evên voorgeschreeuurd door Jan v, d.Uoude. ynt,ze
Blaauur {r,as scháidsrechter. Hij floot, af en Lre begon-
nen goed. llaar zoals altijd het Lrou niet lukken.
Na 10 á"15 minuten scoorde Eettje de lste goalrna
10 minuten matÍg voetbal qaf JancoU. een schitterende
steekpass op Eeltje.
[n Eeltje sehopte de bal over de keeper heen 2-O. Daar-
na u,as het rust, Thee. Er uerd ger.lisseld, urie ueet ik :

nÍet meer het is ook al 1 r,leek geleden. Nadat Yntze zÍ j n '

bakje op had zeí hij" Jong-es Lr€ begjinne mar uerris nei",
Ue vonden het best. 0s tr,leede helft ging veel beter nog
maar net Ljaren LrÊ aan het voetballen en de 3de goal uias
een feit. fven later ging er nog een schne kans verloren
maar dat bias niet erg uant al onze pesthumeuran uerden
door Jan of Piet ( tt ueet niet uie r,rie is) v, d. Vlugt,
omgezet in verschrikkelijke lachbuiràn, Uant Jan of Piet
maakte een schitterende goal(á 1a'í4aradonna) a-0. Toen
liep het r.rant als een Ulugt zulke goals kan maken dan
kunnen uij het ook. Janco dacht ik schiet mear Sietse
A,LJas hem voor en scoorde 5-0. [n 5 minuten voor tijd
scoorde Sietse A. ook 6-0. [Jaarvoor moest hi.'i eerst
een qevecht met de keeper.leveren. ilie hij uon dus 6-0.
Dat uras ook de eindstand. Ir r..rerd nog i,rat gBruzíed tusr
sen 0ldeboorn en Gerkesklooster maar dat uerd snel qe-
b 1u st.
Ti inie - 01deboorn.

Ue Lraren daar njet dertien Ínan dus tulee
gen een bal rnaar geen goal om even op
Krenterig, maar ja, ïijnje hè? lilaar nu
de uedstri,jld is belangrijker urant het
titie uedstrijd. lle aftrep mochten uij

- lg*

uissels, Ue kre-
te sehieten.
gÊen gezeur meer

is de lste kompe-
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gauu kuamen Lrê np 1-0 achterstand. De tijnjesters Lre-
ren qoed hat l ste kuartiet, maar cl:rt urerd goed door
tJietse Huisman, die ons vele malem gered heeft. Ítaar
met zoveel.druk kon het uitbtijven 2-O. ltaar kijk
Tijnje kan dan Lrel tuee qoals mak€n, maar.da,n kunnen
r.rij dat cok. Na r,rat qepruts lran de spÍts gef Janco U.
aen mooie pass op Eeltje. l'ïii lobte hem over de keeper
heen 2-1 , NÍet veal later schoot [e]tie. t\iooi niet over
de kaeper heen maar nee!tdat mantsje koe heag sprinqert
uant hiJ stompte hern met de vuist eruit.Jammer. Uiif
minuten later kreeg Eeltje de bal en schoot, nu uas
het raak 2-2. Íïgar_ die gelukkige Tiin.lesters kuarnen nog
met 3-2 vooFr Hàrhè, bakje thee. Janco en Siet,se A.ging-
en Êr uit. Nu kuam Arjen in de spits en Hans linksback.
LJe kregen aen paar kansen maar die beste tlietse Huisman
gingen ze nog 4 keer voorbij. Ue vsrloren dus met ?-2,
niet zotn positief begin, Íïaar ja volgen.de keer beter.

Ua dÍFmeer- .91 deFpp rBJ Q i
Het uras een hesl eind iiSAen naar dat gat L,aar lrnsum
met ?-A u,as verslagen en lrnsum 2C zíl bij ons in de
kompatitie. Ue gingen eerst op de goal-rammenr
Jan peter u,as ei Oá lste helft uit en ArJen stond op
teepl uánt hii had last yan ztn knie. En l,Jietse Huis-
nan'átond er de lste helFt naast. De achterste man

urerd Sibbele en voorstopper u,as Roelof en Siatee de
Jong middenvelder. Dus allemaal veranderingen ar L'aren
nog mesr maar'dat Lrord zotn 1?lg getyp o.f niet soÍIlsr
0e scheids Ploot dus Tosse. l,Jíj hadden de aftrap'Uii
,u"rn de lste vijf minuten sterker mear uat heb je Br
;;; áf s je toch fieen goal.s maakt. Uaskemeer had maar r':

ttree aanial1en nóOig ó* door qen af standsschot op 1-0
te komen. Niet veel-latar uerd het u'ser een afstands
schot over Arjen heen ?--a. teltje maakte nog een. goalt
€en lob over áe keeper heen 2-1, dus er 'as nog hoop.
Toen kr,egen ue Êen bakjê thBB.. Arjen 91ng er uit en^Jan
peter tr,lám in de goal. Uietse kuam er in voor Jan of
Piet v.d.UIugt. D; tueede helft u,as aardig in eventlicht
totdat er BBn heleboel cornBre kuamen' Eên van die
corners uerd er u,eggekopt door Hansr maar jammer, Hans

een eigen goal 3-1, De moed zakte tot om de puntjes

- rq-



van de voetbalschoenen en ze scoorden 4-1, Lre zouden af_trappen maar de sclreidsrechter Floot êf,

Irnsum 2c - !r_deqsg-E!_l!
lrle gingen op usg naar Irnsum. 0m vijf voor e1f inplaats
van kulart voor elf . Er rlas iemand te laatt t J I t lïaar ule
L,aren op tijd. Ue hadden zelfs even tijd om naar Irnsum
1C te ki jken, díe met 2A -0 Lronn€n. Nu harjden ue een
voorbeeJd. De jongens van Irnsum uaren ukkiBs maar ze
gebruikten 3 van,1C.0 ja urij hadden een scheidsrechter
(tje) van ongev€er 16 jaar geheel niet onpartijdig maarja met partijdige scheidsrechters moet je maar leren
leven. lYlet vi j f minuten stonden r,le met 1-0 voor door-
dat Janco naar Sietse A. speelde, die terug naar Janco
(een 1'- 2 of zolèts heet dit), Èn met, 2 nán tussen
Janco en de goal kon hij toch buitenspel staan volgens
het scheidsrechtertje, dus dit feest ging niet door.
Na 10 minuten scoorde Sietse A. door een schuiver
langs de keeper 1-0. ïrnsuo kreeg zêer r,leinig kans,
De oorzaak: asn attente keeper. Ulak voor rust kreeg
Sietse A. Êên prachtige pass van Eeltje en hij kon de
keeper voor de Zde maal passsren 2-8. In de eerste helft
L,aren €r nog zal kansen om 3-0 te maken maar ja als je
een splts hebt die verliefld is op hattrichs dan ben je
nargBns. l,Js hadden de eerste 30 minuten erop zitten,
In de rust uard sen Vlugt in het veld gezet voor Roelof
J. De tueede helft kuamen Lrs op 3-0 voorsprong o$ op
4-0 bside door Sietse A, Het lras bijna tijd, nog 10
mlnutan of za toen Lrij een cornsr kreqen ieder€en
dacht zó behalve het scheidsrèchtertje, l,Ja zeiden
tegen hemrrleer fLuitenrr, En zo uaar híj begon Êên van
oris in het veld uit te schelden. Uijf minuten voor tijd
ulerd ULatse êen trap verkocht. Het scheidsrechtertje
zel rrdoeltraprr. t6n uit onzs ploeg ( een r,rilde hardiocker)
zel:t?ag dit mei sille uijde leaste fiif minuten ek noch
evan ean feesje bouuert. Het scheidsrechtertJe kresg het
steeds benaur,.rder Bn floot dan óok snel af maar voor hij
affLoot uerd er bij ïrnsum nog een handsbal gemaakt.
Penalty. Eeltje. nrocht hem maken. Teet beheerst gedaan
5-0. En daar LJaren de tuee punten al. Dit verhaal uerd
trouuans geschreven door

een ui t,e 1o ve r.
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D pupiíg{nen

mtnmttutfl
I ilst - 0ldeboorn

Het L,as maandag B september, toen de dt ees naar'
ïjlet moest te voetballen. Ue Lraren er omstreeks
10 voor 6. 0m 6 uur moesten Lro voetballen. De
eerste helft kon beginnen. Na een paar minuten
voetballen stond Ijlst voor met 1-Cl. Tden maakte
Johannes een goalr 1-1, ïoen kuam ljlst Ljeer op-
zetten. Totdat het 3-1 urerd.

PAUeE

In de tr.reede helft maakte ik een
Toen kuram Iilst Lraer en het L,as
? minuten maakte Harm een goalt
uJas ook de eindstand.

5i ete
-0-0-0-0-0-0-B-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0-0-B-0-0-0-0-0-0-0-

de D-pupillen

Zaterd;lg 2A saptember moesten Lre tegen Grouu voetbal-
1en.
Ue begonnen om 12 uurr
5Íete-maakte al gauL, een. doalpunt'
0e tr.reede maakte ik (uoo) en Jelle-Henk het derde doeL-
punt.
Toen uas het pauze.
\la de pauze maakte Siete ureer het eerste doelpunt.
Ik heb nog tuee doelpunten gemaakt.
Bauke maakte ook nCIg ÊÉn'
Ue hebben dus met ?-0 qeuJonnen. 

Udo.
0 - 0 -0- 0-0 -0 -0- 0 - 0-0- 0 -0- 0-0- 0- 0 -0-0:"0-0-0-0-0-0-0- 0 -0-0

-16-

goal. Tuee-drie.
7-2. In de laatste
7-3 dusr en tJat



Oldebooqa- trfildan

Zaterdag 11 rgft. noerten rre voetbalira tegen Mildan

rT* had.dea dr af trap en ïÍ?'begornen- aan te valIen.
Het oerate d.oalpuat nar voor Mlldan, do trccde voor orls.

ilet do ruet ras het )-,

RUSI ,

& U" rurt kraeg d.e d.oelnan van Mild.an de ballen, on z tn

oren, oad.at vii aanvallaad. bleven rpelen.
't'

Oazc doelnan$on"f) kon we I Ln z,n hok bgveH aibten.
Dr ciaclrtena. rrar B-J rroor Oldcboorn.

Ronald. v. warmerdagl,



F-oupillen.
iïet een tr,raalf man sterke
hun kompetitie.
Helaas moÉten er dan elke r.reek
uat natuurlijk nlet zo leuk is,

salEctie begonnen de F-puPillen

2 spelertjes thuis blijven
maar de volgende keer

zijn zs Br Lreer bij.
Ue-hebben nU vie! uedstrijden gespeeld maar helaas.....
nog niet gebronnen
De eerste-uedstriid uas Ín verband met de Boarnster
feesten ietulat uitgesteld en zo reden uB op agn LJo€Flg-
daoavond naar het FFS terrein. Door tulee doelpunten Van
UiÍtem Procêe en êên doelpunt, van f4arten de Haan r,risten
r,rs een 3-0 voorsprong te namen, die echter teniet uerd
gedaan toen de keepster van FFS in de spits 9ín9 spelen
ón 4 doelpunten seoorde. Ue verloren^ dus met 4-3.
De vrijdag daarna kuam Akkrum bii ons op bezoek en deze
ploeg ias-een maatjo te groot voor onze jongens: Eln9'
staná 9-0 Voot Akkium. D€ r'leek er na kuamen ure in het
v€ld tegen uarga en ondanks €an mooÍe goal van Broer
Uoolstrá verl.oien L,€ met 6-1. Ook tegen Irnsum uerd v€r-
loren Bn Lleer tnet 9-0.
HoeraeL L,e aIle r,redstrijdan hebben verloren hebben u,ê

dit selzoen aI vier mooie goals g€maakt en Lrs zullen er
allas aan doen om nog meer 9oa1s te maken.

-0-0-0-0-0-0-Íl-0-0-0-0-0-0-0-0- 0- 0-0-0-0- 0-0-0-0-0-0-0-

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 3-0-0
Do ur,le Hein vo etbaL .

-0-
e/

0-CI -0-0- 0-B- 0- 0-0-0-0- 0- 0-

1. Ik vont het leuk. '
2. en ik stont op kleP
3. ïk liet Éên gaan
4. perongluk ê6n gaanr
5. dat vont ik niet zo
6. mooi maar ue haden
?. ural geuonnen met 2'1 ,daaaag
8. Douue Hein.

- CI- 0- 0- 0-0-0-0-0- 0-0-0 -0-0-0-0-B-0-0-0-CI-0- 0-0-0-0-0-0-
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