
Clubblad

Ouerzicht

Over het ueekend 11-12 oktober kan ik kort zijn alleen
0ldeboorn 1 moest aantreden voor de uat ze dan noemen
Freonskipsbeker en ue1 uit tegen DelfstrahuiZÊor Het'
ffijke r,roord Freoiqkip kon je daar urel verge-
ten. llaar ik uit betróuulbare bron heb VBrnoman Lras het
voor Delfstrahuizan zijde een schoppartij op de benen
van.de boansters, De scheidsrechter uas zelfs genoot-
za.akt om voortijdig een einde te maken aan bovengenoËm-
de schoppartij dit vanuleg'e een vechtpartij tussen esn
agresieve velcJspeler van de Delfstrahuistars en Boarn
*iporters. 0at Bcarn op dat moment nret 2-1 achterstand
rjoet Êr niet toer belangrijker is dat de Boarnsters er
zonder ernstige blessures vandaan kuamen. HBt fiikt mÍj
voor 0ldebocrrn dan ook bster om het maar esns kru te
zBggene laat ze barsten met dia Froenskipsbaker. De cóm*
petitie daar dradit het dit seizoen omr-dus schoenmaker
hou je bij je leest, Heel Oldeboorn uil uel ureer Ëens esn
kampioensieàst,je meemaken en h"l is dan nu of nooit.
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cldeboorn 2, 3 en 4 uaren vrij dÍt vanLJege een inhaal
programma. Óit ueekend, fl6r.daQ tlat de.natuur betreft
i-ret 

-begin van de herf st, dit vanurege de l?P?tr hagel en

on"*erà buien (net ti jkt r,rel een ueerberlcht ) ueer lcn
volledig ptogramma) ZónOagmorg€n voor 0Ideboorn 3 ee?
thuisreástri jd en t^rel tegen de koplopers Vr vr Aengeuirden.
Het, 3e kreeg dan ook qeen voet aan de grond enmoest genoe-
qen nemen *át €en forse nederlaag 9-0..Het r.ril maar niet'
-l-ukken bíj het 3e a.I is het geen schandeom van de kop-

'lopers te verliezen. Ien ploeg die zeker 1 klas te laag
is ingedeeld, 0ldeboorn 4 d;rartagen heeft de goede Lreg

terug gevonden LJaar fÍakkinga oftauel sportclub 4 de dupe
uonrórá een keurige 3-2 overr,linning i,Jat betekende dat de
beide.punt jes aan het totaal konden r,rorden toegevoegd'
0l_deboorn 2 moest op bezoek bii Lemmer 5. Altijd een
Iastige tegenstand, r.rat ieder met me eens zal zijn ?Is
ze 'eten Oàt met de rust de Boarnsterp tegen een 4-2
achterstand aankeken. I'laar ze habben het. er niet bij la-
ten zitten r,;at blijkt uit lret feit dat deze r,.redstrijd
uiteindelijk met 6-4 uerd geuronnen. Hêrtstikke gned en
uat e"n u,eiklust en niet te vergeten mentaliteit. Ga za
door of uei houue zoc Rest nog [.ldeboorn l dat uel'met
enige angst naar Terurispel glhq. Fiaat aI gauLr bleek die
ungát r,.ieó te vallen.0ldeboorn Lras geuoon de betere
pfáeg en in de eerste hellt, uerd er goed gêspeel-d.0Ide-
too"i kon rlan ook met 2-A voorsprong gaan rusten. lla de

rust met de uind mee bierden er veel doelpuntan verulacht
inaar dat viel teqen om het kortr.leg te zeggen eÊn slechte
2e hel f t. Het ging iri j de Boarnsters r.iat te gehaastt
veel balverlieà aán báide zijrlen maar ulrJeboorn heef,t
osk die aanvankelijk lastige klip keurig omzeild en kon
met een 3-1 r:veru.riÁninq huisuaarts keren. Tot slot nog
uiLslaqen en sLand in de.Zde klasse A.

Builenpost - Eeetgum '"! 1 1' 'C t boorn 7-13 21-6
$urh, veen - St. Jácob 3-1 2' Surhr vÊBo ?-13 1 B-?

uispotia _ 0rboorn 1-3 3. Sparta t59 7-12 24-8
;;;;;; t59 A.1l.u. 3-a lt. BuitenposLT-''7'q6-13
i{ildam. f,F.5. O-CI 5. l'jispolia 7-"6 13-13

6. A.V.V. 7- 5 ?-9
7n St. Jacob 7- 5 ?-18
B' f.F.S. 7'4 12-14
9. Beetgum ?- 3 6-2tl

1 0. iolil dam 7 - 2 5-19
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Programma Zondag ZS okt.
,i11e 0ldeboorn 1 dit uleekend goed doorkomt r. J. uittegan surhuisterveen 

1ni 
jns iÁziens ;; ;;eirilt<sie -van 

denCIg resterende r,rgdstrijden dan lijkt het kampioenschapbinnen hand bereik. ZuÍlen rre gokËen of 
""n qerijk spel.0Ldeboorn 2 krljgt Níeuuescl.o:i a op ÉIzoet Ën gáriÀide laatste uedstrijrJen van het Zda ;";a osk deze hinder-ni"' !enomen kunnen u,orden. iirdeboo"n- i gaat op bezoektlij buurman Tijnje 3. Laten LJe het 

""-o! houden van nuof nooit. Dat-eerste nuntje moet tsch einde,rijk 
"*n" eent*:r kopen. 0ldeboorn 4 fànslotte ontvánf;-miiJu,i"ï""ndat maQ geen problFTÊn qÊven r,re zien o"n-oor.-u-io"'pJn-ten in 0ldeboorn blijven. voor z nov. 0rdeboorn 1 nadrie uitr,.recstri jden èino.eti3t< eens 

"án 
-[nrisuedstri 

id.t/an kon,ende eirandbeu,onerË van Terschelli;;-;;-;;;;Ë;:In de uecstri jd tegen een r,risservarliq ;peíend A. v, v.'zar de thuisclub zích zeker niet lateÁ u*r"r""n. Dezeuredstrijd betekent, het afsluiten van cle eerste helftv?n de competitie met sen averr.rinning vaar de 
-thriu-

club. 0ldeboorn 2 moet naar fvieuuehoine r"", u;i;;; 4gr?*q de puntjes thuis u,-l houden. i'laar het Zde rui
93ul zeker geen.genoeqen mêe nemen. Ue gokken op *"nkleine overuiinning. vàor heL 3e en 4e rí5n q""n'rÀJut"i3_
{"n.vastgesteldn r,:at beLekend egl vrij r",àef<ánO. Hofen_de dat de' ureergoden ons deze',eekendei on" niet in desteek laten en dan succ€s toegeurenst,

í\. Ni jholt.



Elftal
llelfs.trahuizeL -- 0ldeboorn 1'

l,la in rJe eerste ronrje Êkkrum moeiLeloos aan de kant te
nnnË*n gescnovàn(Z-f) moesten Lre nu naar de lste klasser
Delfstrahuizen. È"t án" betreft hoeven ue daar nooit
,rà",. heen. Je veruracht, van een l ste klasser niet zulk
voetbal en U"n-ooÈ Àog uel in een uedstrijd om de "Freon-
skiÍ:bekerrr.
Daarbij ngg een scheids doe de uedstrijd totaal niet on-
4ur-ioát"oí* ÈiefA. 'lo had hii uel miinstens 2 spelers
\/an de teqenpariii "t uit kunáen sturen' Hij hield het
à-nt"" bii 4 boekíngen vgqr Delfstahuizen en 1 voor ons

ïJ;;-il,.1]"n"u;;ij-"""0 hij. her maar beter om ongeveer 16

Àin. voor het eiioe le -stáken, nadat 9en speler vàn

l,"iiutrahuizen-;;; supporter van ons te lijr gilg' ''"

Die, als een vorleerd.bokser duars door de dekking van

de voetballer heen sloeg om daarna nog een beatje ta
ro11ebol.len ovBr het veÍd. Dit ulas dus meteen het einde
van de uedstrijd. Nu er r'rerd nog uel ongeveei l uur 98-
troetbald, uoor de blessure van Harker oPgelopen.tijdens
Cetr::iningr*o*"thetelftalenigszins.omgegooidurorden
zo urerd Igbert linksback en Harq(Oalton) *iddenve]"der'
l-1et eerste half uur LJai duidelijk voor de gastheren'
Dit kuam rjoorrlal LJij van het Boarnster kr,rartiertje een

half uur maakten. Uat voor Durk aanleidinq Lres om LJeer

"un" ouoerr,lets " aanr.ri jzing'en te. gevgn' ([en trouu suppor-
ter uieet uet no;-ór;i bii. Ocet,). Hiel{oor urerden bjii r're1

uakker en Xrnq*n loán te horen dat. tijdens ons slaapje
de tegenstandár had gescoord. ue stroopten onmiddelijk
anza mouL,en oÀÀ"oó "i 

r,risten met Êen vloeiende combin"-
tie en iiogstr;i;;; voebbal de tegenstander op hrl ei.9en

veldtehouden.Dithadookulelzonderdezevloeiende
combinatiets qekund, aangezien de uedstrijd oP.lyn veld
r,rerd gespeelq:--i,jij-ristei voor rust nog np gelijke hoog-

te te komen.



Pinne(oatton) maakte deze goal na eBn sublÍeme combj,na-tie met Jan v.d.LJoude. Na iust urerd Delfstrah.,ii"n-ue*rfeller maar Lraarom dat mer gemene overtreoi;;;;-;;- "-
paard moet gGan BnaFpen r,lij n1u1 helemaal, zó'l,"eiJ Janíïeestsr a1s bar gebruikt en u.rerd bij Jan iï" en Harm rJebal Ín het broekje geizocht(Daar LJas hij ""Àt "i"t, oi:ndeed het r*re1 dat verzeker Ík u), urerd '.liri"r"goiii*i-u"Kalsbeek evenljes vol tegen de'knie geraak! r-.,ntrËËn:"*
!ngnueai 5 irin. om Johan ïysma mceten zoeken n" u*n--'rilrukjert van hun aanvcerdsr. Jclhan L,as voor trJdylliayS:r]na ingevalren omdat die niet helamaar meár ok6uas(slessure).-[n tgt rámp van al1es uerd cns trbur,r pu-bliek aanqlevallen, f n uraarom: Uolfstrehuizen had er'la177i.uan oemaakt,' Dus dat kon i:at niet zijn. Het zar uelalti jd Ëen raadsel bli j ven. ÍrJog even iets over de scheiris_rechter. Ftet Lras in de tureede helft, toen syuranJtn"iI""i-met Links een pclot loste, de ba1 ging'nooí o"u";-;;-doel_Ínan heen maar helaas oak ovÊr de rát freen. Í,'raa;-j"-"i:gingen toch rfaar juichen en jg hoor hij keurt hem eerstnog goed ook(uat éen gili.er Ëp. rx sioË er nu maar eensmee maar uil RÍenk Huitepa van het 2de'bedanken ;;";-'zÍjn bankzitten. fn ook jshan dÍe *i-""", een verhaaL i..

qi; kan. schrijven voor Een nieuu boek,-D; ó;o ;;i"Ë"Ëtdit boek en zar zoars het er nu uit ziet ars zoetebroodjas over da toonbank 0àê11r
Geschreven door 6án der DaÍtons (Harm).,

-5-



,til

Op vrijdag t lnovem.ber

houden *ii weer

SCHUT
tAssnH
van V.V.Oldeboorn

te Hotel Goerres

Aanvang 19 .3O uur
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-2
-0-0-0- 0-0-0- 0- 0-0- 0-0-0-0-0- 0- 0-CI-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-

Zondaq moesten ure tegen Bakhuizeh voetbarlen,na de 6:1 nederrêaQr u""i"o"n-"À"r. ";;.;;""k 
moestenL,e ona zelfvertróoulen rue" eens opvijzslen.Bakhuizen stond onoÀ.""i-àu: dat mo"Ëi.r"r lukken.

i5";";;::":"j:*"ffiïal_Íj,;=r ;;i_;;_lJ''t*uelijk op.
!"t e"À;;i;"-n" vele r<ans"i i*l;3.J";;;5i;;:-;" n"oo"".De doerpunten uerden ooor-:eiIe-;-;n'rï"ï""r v gescoord.Na de pauza riep hÀl ;;;'betel en À"t ài doelpuntkuam dan ook snel ooo"rriÀini. Bakhuizen gel00fde hettoen urer, in de eerete rteirt uas dat ook 

-gebeurd.
lviarcel scoorrJe log 3 keer_ en een verduraalde ].inks_back die noo-niei aa"-r."Ë"_ aoor begri jpt r,rat buiieh-spet is , , hi j''s-;;o;;; li;'oor. 

_ 
noe á, Jit bui renspelpositie. De eindstand 

""u'ar" g-0. 
"n Ëi5"" iedereênheeft zijn zetfveri;;r;;; ;;;"";;;r;l Dr,

- 0-0-0- 0 -0'0-0-q-0 -0-0-0- 0-0-0-0-0:-0-0-0-0- 0-0- 0 -0- 0- c-

3eEIrraI
iJIíJêboo?n - i{- - - ' ,, enoul rrïÈn 'r

l'la een nacht' rnet veer regen_,r eek het êr op dat de r.red--strijd niat croor zou guaÁ. r,raat or-Ji"" uur op het verdêêngekomen uias.. de tegónst,ande" oi r"n-r-"t insp8len.De Ínannen dachten u*i-r"-r*r."" *nn-;;.;; r,redstrijd kregennou daar dachten yij anders over. Uíj gingen earst kof.-f ie drin!en om harf -erÊ -'nonuten- 
r.le beginnen, maar €enpaar.dandersragen gooicíen'ioet in het eten.

V t-'r



I

ScheidsreChter V. d.Laan beslOot even te r..rachten uat
ons de nodige concentratie kostte.'Je urar€n noQ mae.r
5 min. aan het spelen en toen harjden tJ€ al vier keer af-
getrapt, De tegenstander speelde ons hel-emaal do1. 'Je
áachten ditruord r,lel zn-O Ínaar J.v,d.51uls raakte a1
spoedig ingespBeld en zodoende konden uie rnaar net B-0
rje rust in. De tueede helft prob€erde Aenguirden het met
afstanrjsschoten de manbhe te verQrOten maar dat zat de
rnannÊn niet mee, Onzê achterhoede hield stand. Uer in
r|e lueede helft maakt€n ze Loch nog een doelpunt met Ê€n
mr:oi afstandsschot (g-U), Nu zuLL U zich af vragen r,rat
deden uij, Eou dat zal ik inrt kort vertellen. Uii zijn
êÊn keer bij het doel ván de tegenstander geueest.
findst.and 0-9.

Kees K.

l'rakkinoa - 0ideboorn 4

ílp de heenreis naar ffiakkinga uerden ule vdor het €erst
dit seizoen qeËcnfronteerd met harde r.rind en regenbUiBn
Én ue vreesdàn het ergste. [ílaar toen uJe aanklJamen op de
plaats van bestemming ugs het ure€r aardig opgBknapt.
0nze leider had 13 man bij elkaar L,sten te krijgen en
met Douure en ïhomas de eerste helft CIp de bank urerd er
aan het karr,rei begonnen. Al binnen e€n.:óónuàt soleerde
lJout, door de defensie van ifiakkinga en scoord€. fÍieenigeen
clacht oo dat moment, dit r,rordt '2x45 minuten prijdschieten
maar dat pakte a1 even anders uit. Doo:;r het slechte spel
van 0ldeboorn kon de tegenstander aI spoedig de standi',,
qelijk maken €n za qingen L,Ê de rust in. Na de thee uerden
ian án tsjibbe geurisseld uoor Do$Lre en Thomas en zouden
ue proberen beide punten nee naar huis te oêmeÍlrl
fr r.lerd iets beter gespeeld en na een paar kansen Om zeep
te hebben geholpen slaagden ue er toch in om een goal te
maken. l4aai na een heel. vreemd.draaiende bál die Uatse op
de een of andere manier volkomen verraste LiaS de stand
Lreer gel i ik.
Celukkig Bon Klaas met eén harde knal er toch voor zorqen
rJat ue al=te tuee puntêni,mFe naar helis konden nemen.
In z0 staan l,re mÊt tuaall punten(uin$t) €n 2 verliespun',"en
uit zeven gespeelde uedstrtjden toch no8 bovÊnaan.

Kees v. d. Ve1de.
- CI-0- CI- 0-0- 0- CI- n- il- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- il- 0- 0- tl- 0- il- 0- 0- u- 0- 0- 0-
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,È

llet bezoeken vao ultÍedstrlj.deq'

Door de goede resultaten ?an oos eerste e1fta1 ls de beLangstelLlng voor

het bezoekeo van hun wedstrtJden erg toegeaosetr ln Oldeboorn.

Zelfs blJ ultwedstrlJdea ls Olde6oorn goed vertegenwoordtgd langs de llJn.
Ilelaas bllJken er toch nog veel supporters thula te noeten bllJven wegens

vervoergproblenen.

On deze mensen o.ok een kane te geven de ult*edstrlJden te bezoeken, zoeken

wlJ lemand dle bereid ls on ale conLactpersoon op te treden tuesea de

elgenaren van auto's, dle deze wedstriJden bezoeken, en degenen dle €raag

een ultwedstrtjd wl1len biJwoaen masr geen vervoer hebben.

GedachÈ $ordt aan lenand'bU wie nen zlch kan opgeven en dÍe dan voor

vervoer za1 zorgen zodat voortaan ledereeu mee kan naar deze wed8trljden.

Ook de el"genaren van autore worden verzocht zÍch op tê geven bÍJ dlt
persoon ea hem nededelen hoeveeL personen ztJ mee kunnen aenen.

$elk persoon voelt zlch geroêpeo oÍt deze taak op zlch te nemen?

U kunt zlch vervoegea biJ é€n van de bestuursleden.

il€t Bestuur.

-q-
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Uit dg dogs ....r..,.........."van Koos.
(tekst S.Huisnh).

iOn dit momerit is het 28 sept. Bn gaat ouer een stief ..

kuart,iertje'de topper Sparta - 0ldeboorn begÍnnen.
i'iiet Ín totterdem maar in het nietige plaatsje Deinum met
ds overbekende cioel op ? e toer. Hoer,reI, het kan ook r,lel
sipel !rezen, Daar hij nog slechts Êen kaoitaal van 0r45
bezit durft schrijver dezes de reid naer Deinum niet, te
uagen. l-1et uordt hoog tijd dat or een vrouu met geld in
mijn leven verschijnt, ulant za hebben sommige mijner
voorvaderen zich ook ult de problemên ',:eten te redden(nat Lles trouurens ín dr vori.ge eeuu), Advertenties in
de geest ven J.D. 61 J, Z.F,.yl.f.0.H, Í{.f.8.2.U.A.rG.8.,
U.K.L. helpen mij helaao r,reinig, Uolgens ons clubË1ad
van.14 nov, t79 betakent dit: Jonge Dame É1 jaar, zoekt
kennismaking met Bven oude heer, moet in bezit zijn
van auto, gËen bartype, uil kinderen later. Uolgens aen
zekere J. v.d.íï. stonden de letters u.K.L, voor uiel kroeg
loper. In ieder geval zíe ik G, ttÍtlenotterr 0tter als een
betere kandÍdaat voor cqrrelijke verzoeken. 0verigens hoop
ik dat a}le spelers op tijd in Deinum zullen arriveren.
in het verleden hadden ue eens een chauffeur dia ónder
de .rook .van Leeuuarcipn- zonder. benzÍne, kuam Le. zit,ten. Hi ihad op de terugureg r,rÍIlen f,ànken'tán-hêf -iïoó-të-dnfvánijËrl
geld van zijn passaglers.. '.. '... r... Gezien de resulta-ten van sparta in de laatste r,redstrijden heb ik ueinig
hoon op een overr,linning vqn de tsoarnáters, menan dat tiettegen elke tegenstanders 'f kat intt bakkieir r.rorrJt, Totmijn groLe verbazing las ik in het 1áatste clubblad datze Lrel van het ook al sterke surhuisterveÊn hebben geuon-
nen, of het bestuurslid technische zaken vroEger een on-
vcldoende voor aardrijkskunde hebben gehad? plàar ja, bo-vef ciit lchrijven staatlroude cJoostr en dus terug nà"r het
s;eizoen 1965- t 66.

In mei tq6 speelde het eerste ook nog tegen een elftal
van U&D (ui't 6nlangs \/ersclen€n pubJ.ícaties blijkt Oráes-
man niet alti jd e\i en vïoom t.e zi jn ger,leest ) €n kuam nietverder dan 2*?-, Het tueedB LJas het vorige seizoen LJe€r
efgezakt nFp-r ce rÊs.3e klasse r. v.B. en harJ nu de vol-
qende teqenstancjers:0.1{.Ê.3, 0ereterp ?-, BakkBVeen Z,
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Hark, ilpeinde 3, De 5r,.reach 2, Surhuisterveen 3 en Drach-
ten 7. Als leider uerd de van Tijlje afko,rstige Tj. de
LeeuLr (brutdeafl en toe behoorlijk) benoemd, Dá veiLrachting-
ên L,aren noga] hoog gespannen, maar men zou slecht,s 11
punten uit, de 14 uedstri jden behalen. Dit Lras goed voor
Ê€n middenmootpositie, Een oefenuedstrijd tegen HeBren-
veên /r uerd met 3-6 verloren. Tegen de oudjes van het der-
de brachten za het tot eÊn 4-2 overuinning. De eerste
competitier,redstrijd tegen 0ereterp leverde een 2-3 ver-
1Íes oF. Voor deze uedstrljd uerd een minuut stilte ln
acht genomen LregBns het {op g?-jarige leeftijd) over}ij-
den van 5. Foepjes" Deze man had de club vele jaren ge-
di.end als orár t,erreinknecht, controleur en bode, terr,r5.jl
hij tevans Êen fervenL suppolter uas, llldeboorn 2 speBlde
het de volgende opstellirig: K. Gorter(doel), L. Visser,
ívl. fvleester en R. Knol(achter), g, Uagenaar en ll. Dam
(midden), B. 5trenler, J. Bethlehem, U. Hoekstra, J, Vis-
sBr en C, de Boer(voor). Als res6rves fungaerden Jelke
Veld en J. Kramerl Ook H. v,d, Heide behoorde tot deze
groeprÍnEar L,as als resÊrve met het eerste mee(ni3 toer-
beurt ging een speler van het t*-eede mat het eerste mee)
D" Uagenaar staat ook niet vermeld, maar deze Ecoorde in
de loop van het seizoen ueI cJe meestu doelpunten, Na vÍjf
uedstrijden evenveel punten, Verrassende overr,iinningen
en (soms) forse nederlagên uisselden dlkaar áP. lvlisschien
Lras het f eit dat de opstelling nogal eens r^ri j zigde hier
mede debet aan.

Volgende keer LJeer fiBÊrr

- n-0-0-CI- 0 -0- 0-0- 0-0- 0-0- rl-il- 0- 0- il-0-0- 0- D-0-0-íl-0-,,1-0-
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Op vrijdag |4novemper

houden wij weer

SCHUT

JASSHffi
van V.V.Oldeboorn

te Hotel Goerres

Aanvang 19.30 uur



Jeuedoverzicht 11 /10- 18/1A.

l/ier geLronnen eR tuee verlor€n uedstrijden. uat Lras het
resultaat van de afgelopen 2 ueekenden. 0m bij de F: pg-
pillgn te beginnen. 7.íj konden hun prestatie tegen f;f.S.
niet evenaren het afgelopen r,leekend. Het r,lerd maar liefst
10-0' voor Akkrum (maar 0lcJeboorn Lras veel en dan ook
v6êr sterker getreest). Di! leef t de supporters ireer maed
voor de volgende uredstrijà, vrijdag 24/ln àrs. in en
tegen lJarga. 0nze [:.pupiflen blijven elke t,egenstander
ver nedÊren, 7o dus ook aflgelopen zaterdag, Uaar onze
F-punillen het even af lieten uetenr $1Ílagen onze jongens
uan de [-pupillen keihard terug, zoals blijkt uit. de uit-
slag: Akkrum E 0ldeboorn t 0-B ll Zaterdag '25/1A 3.s.
komt G.ii. V.C, (Grour,r) op bezoek. Deze jcngens van G.4.6. \/.
schijnen inmiddels uoot deze uedstrijd aI slapètaze nach-
ten te hebben. llaar jongens blijf op je hoede uoor een
nederlaag. Tover laten jul1ie het, toch niet komen, hoop
ik? [Jat dachten jullie or:ariÊens \/an anzÊ 0-gupillen?
Zíj staken de afgelopen 2 ueken ook maar LreÉr even 4
punten in hun "kontzaknr êil i,lel D.fvi. U. €Ên 5-3 overurin-
ning tegen,l,enger,.rirden en een 3-1 overurinning tegen Nieuure-
sclroor. Deze jángens van l"lendrik en Jolle bekleden dacht
ik inmiddels ook r.rel een toppositie op de ranglijst.
TaLerrJag 25/ln à,s. moeten jul1ie het, ueer even beuri jzen
ciat juLl"ie zo hoog staan;. Dit, moet dan qebeuren in en
tegen l'lildam. De C-junioref uill-en kefinelijk niet iedere
ueek uinnBn, Za rrrerd er afgelopen zat,erdag verloren met
?*O in en tegen LangazuJaag. Uit r^lelingelichte bron heb
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ik'rà"nor*n dat dit niet nodig Lras geueest, gezien hetaantal kansen Cat ju.llie daar hebbei laf en'f íqgÊfi" l.,iaar
komende zaLerdag 25/1A hebben de spitsen het íízier LreeroD scherp inrde thuisr^rsdstrijd tegen ïrnsurï. zadat ue!,rn€r 2 punten áan.juilia totaal kunnen toevoegen. naÀvnor de verandering cok ueer eens een overurinÁinó roo.rnze I'iofge" S:*jgn-iq-lgq. Zij'ualsten rref'feil iu*"',r*--';ode lantaarndrag€rr LangÊsLraeg I heen. Uitslag 4_1.rïet Ceze uitslaq op zak, zijn ór vnor jullie dán cokl;cmends zaterdag,"ncgelijkheàen €Íl Ëên óf mepr punlen(voor minder doón,rá treI niet) t*qÀÀ HlJ,s.c. uit r.1om-
TÊIi?-Jut'riip met snerle (un seorènda) spiLsen hebbenju1lie Qee n enkel probreem, dus r,rorrJl'heï meL 

"u.t-"or.zeker gesn il-9, zoals in de vorige,..redst,rijd tegeni,-i.J.5.c. ïot besluit iedereeF ma.ar. u,eer succÊs de komen-
rJe r-,rekBn toegeuenst en tot slot, het prograrnma vÀÀr'áa-

serste tuee uraken:
!/rij. ?4 okL. Llarga F - 01dgF,ooJn.F 17.3O uurr

7aL. 25 okt. QÀdeboorn S - H.J.S.C. A 11.1S
0_ldC_b_q0XLC - ïrnsurn ZC 10.00

- 0tdeboorn D 10,15
0ldeboorn E -

Zal-. '1 no v, Jeugd vri j ????
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E-Peteclr
0ldeboorn - Aenqwirden.

Orn '10 uur in de box. LJe moestsn speelèn tegen Aenguir-
den. Di't is een nieur,le c1ub. f erst even trainen. In
toen moesten uÊ spelen, [n ik stond in het doel. Voor
de oauze Lras het 3-1, En na de pauze heb iR er nog 4
laten gaan, fn ue hebben toch nog geLronnen met 6-5.

Bouke.
- 0- c- 0 -0 - 0-0- 0-0- CI-0-c-0-0-0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-0-0- 0- 0-0- 0-

- 0- 0-0- 0-0-0- 0 -0-C-0- 0-0-0- t:0- 0-0 -CI-0- 0-0- 0 -0-n-0:0 - 0-

Eaterdag de 4de okt. *oJ*t*n Lre naar Aengr,lirden. Ze had-
den maar 7 man dus Bouke en Harm moesten er uit,
Na de aftrap maakta. Udo al gauu, een goal opeens kreeg
Johannas de bal en schoot van esn behoorlijke afstand
in het goal Iatermaakte Uclo êr nog tuee. 4-A dus.
Na de thee gingan lelle-Henk en ik eruit.
0paens kreeg de tegenpartij de bal en dat uerd benut,
een goal. Het r,ierd ï,ieÊr hoog tijd dat uii ueer een goal
moesten maken. Siete maakte nog 3 goals, Johannes kreeg
de bal rleer hi j dachL r,reer z t n goal maar toen schoat :-

hij de scheÍdsrechter voor de kont. ?-1 dus,
Sjoerd'Zuaagslra.
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*

Wipboxen geh. afgedekr (kra-
keruniet).

*

Staantribune aangeb. (5000
staanpl.).

*
Te huur vaste aanhang (50.000
man) voor clubs met weinig
bel.stelling. Ook per 10.00í) man
te huur.

'*

Welke counterploeg zoekt sn.
spits voor contra-attaque. Ben
in bez. van dubb. schaar.

*
Middenhoede spelers * achter-
velders gevr. voor psych"inr.

*
In elke achterhoede op mrjn
hoede. Frits Janssen voor al uw
achterhoedewe rk.

Aangeb.2 zijlijnen in red. witte
staat.

*
Leeuwenbalsem voor een soe-
pele kuitpartij.

*
Ruil compl. eerste elftal tegen
tafelvoetb.spel.

*

Spits, gewend achter de voorh.
te opereren, zoekt op korte
term. voorhoede,. desnoods ach-
terhoede.

*

Aangeb. compl. spelersvak met
banken * èlectr. install. welke
elk moment onder 220y gezet.
kunnen worden.
Brieven onder nr. 6V
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OPVALLEND GROOT
IS HËT AANBOD VAN KURSUS$TI.I BIJ DE K.N.V.B.
AFDTLIN6 FRIESLAND

VOOR EEN AANTAL KURSUSSEN HEBBEII ZICH REEDS

KANDIDATETI 6Ef'1tLD l'lAAR ECIITER I'l0G TE llEll'llG
0l,l VAN STARï TE KUNNEN 6AAN. ''il
VANDAAR DAT l"lIJ OP KORTE TERI'IIJN ZOEKEI,I

I{AAR

INTHOUSIASïT VRIJ}IILLIITNS

DIE ZICH LAïEN HER. EN BIJSCHOLEN..

ONS AANBOD BESTAAÏ-UIÏ:

- BESTUURSKADTRKURSUS

- JEUGDVOEïBALSPELLEIDER. - JEUGDVOETBALBTGTLTIDER

- SCHEIDSRECHTER VELDVOETBAL

- RAPPORTEURSKURSUS. ZAALVOTTBÊI-COACH

VOOR Í,IEER INFORI'IATIE VTRI.IIJZTI{ I.IIJ U Í'IAAR HET

BEIËlAARNUllllER VAN DE'K,N.V.B. AFD. FRIESLAI{D

DIÏ NUIII,IER IS IN HET BEZIT.VAN DE SEKRTTARIS

VAN U1.' VERENIGING,

OOK TELTFONISCH I.JORDEN If'ILICHTII\IGEN VERSTRËKT.

I.IILT U DAARVOOR BTLLEÍ,I I4ET T4H, A. POSTI{A

05F - 67 55,00 ('s l,llDDAGS VAN 13,30-16.00 UUR)

€I{ I{EET U HET I{OG ?

, lfíIJ ZTJN TOCH NOOIT TE OUD 0TT TC LEREN. 
N
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