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KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR 2O.OO UUR

Nab es chourJinq.

Zondag 9 nov.. Uoor de UrU.0ldeboorn een kompetitiedag
met toch uel enigszins tegenvallende resultaten.
0m te beginnen Oán al Oldáboorn 4r. dat uit moest spelen
tegen Heerenveen 7. Dit L,a$ d,:,n !g-.4{g!gijg[, de beide
koplopBrs tegen elkaar. Het terreinvoordeel zaI voor rJe

l"leerenveansters de doorslag hebben 9e9Êven en 2a ik heb
gehoord r,ràren Br in het Boarneter elftal r.lat strubbelingei-i
Dit komt het resul-taat niet ten geode €n ze moesten dan
ook genoegBn nemen met eèn 2-O nederlaag. Jammet. voor dit
anders zs enthousiaste ploegje, fllaar doelpunten beslissen
nu eenmaai. de uedstrijd en daar heeft men zich maar bij
neer te leqgen'

UlcJeboorn 3 haalde dan uel ztn eerste kompetitie punt
maar dat neemt niet r,reg dat het eindiesultaat enigszins
tegen viel. Ue haddeh vast, gerekend op, een overr,rinning
op een ook laag geklasseerd G. ii . U. C.5 maal: m€er d,--':n een
gelijk spel zat Br niet in. Ze hebben er uel voor 9e-
vochten maar dat-is'ook betangrijk.
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: Jeboorn 2 hat) zeker CIp een roalere ovBrLrinning Sere-
,;;;;-;""tfg"h ,rul bun ii< een pessimist) zE uaren zeker
,i: met àía Z-D overuinning. Nu. kan men uel zeggent een
rliSt< spel h id de verhoudingen beter LrÊergegeen maar
:,,àt ben ik frát ook ueer niet mee aens. Als men zaq hoÉ
.i:) gasten, f . F" 5.2 met de opgelegde- kansen Omsprongen
;# d,,in vórdien je nÍet te uinnen. Deze uitslaq uras

,fl onk r^rel tereánt en 0lrJeboorn 2 zaL el: zeker vrede
,ro hebben.

,:L slol van dit uieekenci 0ldeboorn 1 dat Suitenpost op

rJszË€k kreeg. Hadden de BoarnSters daar benaUr'rd met 2'1
uáuonn"n, "át risschien leidde tot onderschattingr ik
íreet het niet maar al direct' bleek dat Buitenpost hele-
,noÀf geen plannen had om ueeS !e ye.oliezen.In een geli jk
,ipq"riA* strijd s1a;gdË de thui,lclub er niet in hun
ireónte deflensíe te dóorbreken" Ivlass;:a1, vooral in rje Zde

nuf it ging 0ldeboorn in de aanval. l'laar echt- in, de proble-
men zi3n áe gasten níet gaureest. In teggndeel,, hyl gPyn-
ters ráren záker niet aan gÊvaar ontbloet. De dubbel.blanke
uítsLag L,aarmee Buitenpos,!-leker.meer tevreden 

",4? 
dan de

inriscíuU gaf toch' de veldvbrhoudingen r,lel enigszins
ueer. Hieruit bliikt 1,,Êêr esns: ts meer d"at a1 staan de

;i;;ó"; vrij laaI op de ranglijst, het,l"t a].tijd lastiqe
,"cuiri jden- zÍ jnl En er komen meer lastige r,redstri j.dent
zoals flf.S. *Ë St.Jacob uit. Uat betekend alke u"redstr!jd

"áur eeÀ volle 1OAí' inzet. -Uat dat verliespuntje betrefdt
ui iu nog niks kapot, uel betakent het, hoop ik, een

geLraarschur,lde ploeg telt voor tueB'

uaor zondag 16 flovr is er daar de T.U.B. een inhaalpro-
;;;;r; ursÍgesteld uat voor- de 

- 
Boanster elf t.:Ilen gÊuloon

ion "ri5 ueákend inhoud, L,iel zijn er in de 2de klas A

"inpà"ibe1angrijker^lerJstrijdenn.-l.Buitenposti"iuisterveen en F.É.S.5part'a. het zciu helernaal niet Ver-
,rona*"rijr. zijn als bhk hier voor de beide medekoplopers
lriappen i'a11ei. Voor zondag '23 nov. *-eer een volledig
i"ob""t*4 met Haarin 2 toppers n'I' Sparta - Surhuister-
;;;;:-nfit kan atleen 0ldeboorn beter van uorden, maar da'n

za:* 0ldeboorn bii F.F.5. mo€ten uinnen en dat is ogk niet
io*"u" ""n 

feit. 0m het kortte houden €en zL'are opgaaf'
Nu hasft [Jldeboorn in uituedstrijden steeds ggBd geplÊs:
leerd*an Lre rekenen er op dat ook deze uedstrijd in het
r.roordeel van 0ldeboarn kan ulorden beslist'
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0ldeboorn 2 moet op bezoek bi j Read Sr.rart 4, Ook geen ge-
makkelijke opgave maar het Zde heeft vaker dit seizoen
voor verrassingen gezorgd en L,e zien dan ook ean kleine
o ve ruli nni ng . r

0ldeboorn 3 speelt daicht ik ztn laatste uiedstrijd in deze
groep en helaas voor het 3de maar Akkrum 3 zal de puntjes
r^rel thuis houden.

0ldeboorn 4, ook de laatste r,ledstrijd en uel tegen
itengr,rirgBn 2.0ok een zuJare opgaaf. De kampioensínspiratie
kreeg riorig ureekend een zodanige klEp zodat er qevrnesd
moet r,rordend,t zê die nog niet te boven zi jn en ook daar-
om gokken rrre op een geli,$k spel.

Uoor 30 nov. is vastgesteld de thuisuredstrijd 0Ldeboorn-
t''lildam, DÍt mag voor 0ldeboorn geen problÊmen geven.
Voor 0ldeÉoorn 2 liggen de zaken u.rel iets anders uant
die staan voor de opqaaf, Terhorna uit.
fen gelijk spel- zou zeker Ben knuppe prestatie zijn.
Tot slot de uitslagÊn vas de inhaalued.strijden in de
Zde k1. A . Dit Lra ran 2 r,redst ri j den en r,reI Buitenpost-
SurhuistervaËn 1-1. F, F.5. - Sparta 59 0-1.
Uel hadden daze uitslagen tot gevol g dr:t 0ldeboo rn
ztn leiderstrui moest inleveren bij Sparta 59. 5ur-
huisterveen verloor ean kostbaar puntje in Buitenpost,
Zondagmorgen heeft 0ldeboorn 1 een vriendschappelijke
uedstrijd g€speeld tegen Jubbega 2.
Tot 10 minuten voor het eindo kon Oldeboorn de 2-1
voorsprCIng vasthouden. fliaar het uárs Jubbega die;:3áfi het
l"angste eind t rok en uiteindeli jk met, 3-2 L,on.

1 , Sparta 59 1 CI-1 I'2,0ldeboorn 10-17
3, 5urho vêBn 1O-17
4. Uispolia 1 0-1 0
5. Buitenp. 10- I
6. St.Jaeob 1D- I
7. A.V.U. 10- 7
B. F.F,S. 10- 6
9. Ívlildam -1S- lr

10. €eetgum 10- 3

29-9
25-6
/_t-d
19-1?
19-16
1 2-21
11-17
1? -?-1
6-24
7 -25
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,ti-:l pr0gramma u0or 3.sr zonda!:
;:r.ritenpost - I'vlildam.
-:,,rïh.vgen - 5parta59.
':;t,"Jac0tl - llispolia,
-r:eetgun - A.U.U.
i: ,f.5o - Llldeboorn,
iirnr de drie koplr:pers geen gemakkelijke
r,,Éi zien de uitslagen dan ook met spanning

ure ds t ri j den
tegemoet,

an

Schutiasavond.

ilo. vri jdagavond 14 nov. organiseerde de V. U. illdeboor'n
een schutjasasond uf,or'leden en donateurs. DÊ Voorzitter
Lras zeker tevreden met de 34 deelnemersr die hii uelkbm
kr:n heten. TBVans nam hii van de gelegenheid gebruik om

de bekeÈ 'J rn ,./ercJienste uit te reiken. ivlet een laepássB-
lijk uoord urerden Jan €n Uimpie NieuLrland eens een keer
in het, zonnetje gezst voor hun inzet vo6r U,V.Cldeboorn.
ílit in verband met het achoonhouden van de kantine Êfiz..
[n het uelgemeenC applaus ulas,dan ook Taker op zíjn
plaats,
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Na deze plechtigheid Lras het r,loord aan ons allom bekencJe
uedstrijdleider Jo11e. 16 streekjes uit en É6n voor de
brutale. Na het trekken'van de kaart kon ieder zijn
partner aflezen en toen Lras het los. Zo vlug mogelijk
zien dia 16 streekjes te halen en dan het lisfst de
tegenlrartij zo laag mogelijk te houden. Na 4 ronden ksn
de uÍtslag'trepaald urorden. Nou die uitslag leverde 7e-
ket verrassingen op. Oat(it< schrijf maar Honky) O" eerste
prijs iq de ulacht sleepte uas niet zo verr,ronderlijk. Hij
uras zeer geconcentreerd. f 1ke binnen komende tlerd di rect
gÊb,ogen ên aan ztn gezicht te zien zag hii het tsen al
zittdn, Zijn score blas 64 voot Én 35 tegen. Geuloon knap,
0p de tueeáe plaats ook heel goed (Jon.Fokkema) 6a-an.
De derde prijsÍrhoest mooglyktt LJas voor de voorzitter
ii, v, d. .'ilpide 62-40. 0ok de vÍerde pri js Lras eÊn volkomen
verrassing n.l.Jan Nijdamr die 61 punten sËoorde met
48 tegen. Een betoefde kaarter.Kl, Akkermans moest ge' -
noegen nemen met de Sde plaatsr 61-50.Ook Sipke de Jon!
voor alle duidelijkheid een broer van de grote ulinnaar,
deed uitstekend ulerk door de 6de plaats in de uacht te
slepenrSg-48. De ? en Sste Lraren gedeeldrS9 -48. Dit
L,aren áts je ze naast Ëlkaar zou zetten, Buli-etie en
Bonestaak(óoed bedoEld hoor)n.1. Piet v.d.Feer en Uatse
Uatsema.Ook [it Huitema liet van zich horen. Hans
Brandsma kent ztn geuoontets ulel, hij uard steeds bii
de sterkste tafel gezet, uant hii is in st;rat alle
tafeLs àan moes te sIaan. liaar ook zijn inzet uerd met
€en prijsje beLoond, n.1.59-5?. 0ok nog een eervalle
1Ode pri js !,Jas voor Harke Hartmàns, zi jn score 59-58.
Natuurti jk Lraren êr veel meer pri j zen maar de urinnaars
hiervan ial ik niet meer noemen. Hopeliik komen die de
volgande schutjasavond aan de beurt.
Ik meen 30 januari. Rest nog Jolle te bedanken voor de irem
eigen manier Lraarop deze avond Lreer tot e€n geslaagde
schutjasavond $erekend kon uorden, Het.fijkt mii niet vet-
standig dit met mijn naam te ondertekenen. Vandaar dust

[ên der deelnemÊrs.

0-0-0- 0- 0-0- 0.c;0-0-0-0- D-0-Ó- 0- 0-0- u- 0-0-0- 0-0-0- 0-c- 0-íl

-5-



ijl-deboorn 3 - G.A.V.C. 5'

lnndaqmorgen 9 novembêr om 10.30 moest,en ue spelen tegen
r,. ïfrur,r. Ue ptoeg van 0ldeboorn uas deze keer gËheel kom-
;\*el?? De eerste hel f t ging 0l-deboorn sterk aandringend
uoeibal len daar r,te in het Berste kr,.rartier al gauui met
I *t vocr kr.r,'imen te staan, (Het kuam zBker dmdat Pieter
r-rtekstr,: nieuuie voËtbalschoenen gekocht had). fÍlaar al
rjxur,r kuam Grouu terug en scosrde 1-1.
Ë r u€rd trouurens al gauur ger.risseld. U. de Roos Verliet
lrgt veld vanueqe een blesáure iiarJ het biL(Jeltsje moet
r,liebe uel uat 6eter behanrJelen hoor).
llaar kr,ram voot in de plaats Robbie Ueltrnan. t/iet deze
stand gingen LJe de rust in.
ils tr,leóde helft ging JeIl-e uisselen voor P.de lvleer.
Llldebocrn ginq tsen vuist- makenr maar liet al gauLJ de vuist
los, een klein foutje in de "ichterhoede Bn LJÊ' stonden met
1'-2 acht er.
ijlrjeboorn ging r,rat slechter spelsn maar hield deze stand
vi,ist, TOt het laatste kuartien, uiat heharreLrar voor het
doel v,in llrouu sn ílnno kon toch noq scoren.
t.n kuam Oldeboorn toch nCIg met êÉn puntje binnen.
le ploeg uit v.d.Laan nop even bedankan voor het goede
f luituerk. .

Joris.

3 Elftal

*L*
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Heerenveen 7- 0ldeboorn 4 g-11-r86.

Zondagmorgsn 9.15. Het ujas druk in het dorpr mensen
ginqen naar de kerk en [rii stonden mel Êen goed ge-
togen elftal klaar voor vertrek naar HearenvÊen, zorn
1 5 man + leider. ïn Heerenveen aangekornen dacht ik dat
is al een tijdje geleden, dat ik hier heb L,ezen voet-
ballen, da! uas in de tiid van H.Brander- Cor de Boer-
Y.Blaauu Bn Jelke Tichelaar.
Eerst een gesprek hoe en. uaar LJe zouden etaan, daar-
op gaf di rBct Egn speler commentaar L,ant hi j ,.lou het
andórs hebben, (altijd dat get'ammer) maar goed, ap het
velrJ stonden r,re okÊ,
Ierste helft hadden LJe aan beide zijden kansenr tegen
de 1at en paal, keepers zr,leefden ballen uil de goal
maar het bleef 0-0.
ïn de Fauze 2 uissels, ep moest uat'gebeuren, maar dat
pakte anders uit, ue hadden de zon in onze gezichten en
Heerenveen Ltas veel op onzËt kant, teveel zelfs het uert
gnal 'l-0. Dus'tosn.de beuk erin en ue kregen een paar
kansen maar geen goalr later uas ar nog uat paniek bij
Gnze goalr Êfi er ku.ram een zekere linksbek met z I n handen
aan de bal, dus penalty.
0nze keeper Uatze daar met al
voor, maar het uerd za 2-O en
Laatste minuten.

de linksbek 5ípka.

zijn hebben en houden er-
dit alles gebeurde in de

.t
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ijit dg oudg doos.......,.... váfl Koos.
ítekst s. Huisman.)

,.: aen vorig.schrijven, betref f ende miJn abgentie bij'i:arta t 59-0fdeboorn LJegens geldgebrekt Lraren er genoeq
:rrinsen die mij bij een eventuele herhaling ue1 r.lilden
,teunen, Vooral de mensen(nou ja, boeren en ex-boeren)
:-iie de 65 jaar gsï,io::den Henny L)iikstrc hulde kuamen
,:rÊfigailr bleken de ber.ruste zalerdag nogal bereid tot
fÍnanciële steun. []it Lrarpn dafi uel aqrariËrs met rje
schaapjes vermoeaelijk al- op het droge. iils men LJeer
;'benedèn zi jn theer,rater't is ( án nog niet, van gedachten
i,errncJerd) kan men storten crer overschr:ijven op giro-
::r.'24911r?B of bankrek.nr, 3483.15.112. |Jeze beide nUm-
ners schreeuLien om aanvullinq. Cverigens rnag men ook
irandje contantje beLalen en dat zalfs nog liever.
[l)eze jonge man z-otgt op zijn beurt uel dat' het geld
Díl gepeste u;i jze r,rordt besleed b. v. in de.plaatse-
Iijke horecabedrijven. DÊ gehele econnnie vaart er
tenslotte r,re1 bi j, hoer,lel onzr bo rrelschenk ( st) ers
toch al geregeld het uater opzoeken. .

InmÍddels is de uadstrijd 0rboorn- Buitenpost achter
de ruË en hebben r*re een kostbaar punt verspeeld,
Geen kat in het bakje deze k.eer en de rneeste spelers
uaren na aflor:p opvallend vroag uit ttde t"ptt. Harms
hoop is en. blijft echter het'kampioenschap en dat
hebben z-e nog steeds in eigen hand.

0nze junio ren ii hadden in 1965- | 66 als t,egenstanders :
CI1ue BoysrÀkkrumrrjispoliàs Írnsumr Tijnje en Reed 5uart.
lia esn niet zo geslaagde seriedag in Nii Beets ging de
kompetitie van start met ?en 3-1 nederlaag in en tegen
Langezu,aag, dat blijkbaar alsnog Lras ingedeeld, De
spalersgrosp bestond uit H. 'l.lJieuuland, [','. Rodenburgt
ïi, UuiterT. Kramer, C.K1èefstrarJ.v.d,BijrU. de Vries,
p. Hoekstra, 5, lJatzema, H'.Poepjes, lJ. de Roos sn
l.Jiabe fEgl!5TfiA. Uok t\te Jeeninga speelde af en toe mee.
lle derde uredstrijd bracht de eerste ovaruinning en
u:el met 4-'0 tegen BIue Boys, Tegen ïrnsum uerd thuis
met 0-5 verloren, naar de volgende ueek zorqde men voor
stuntr.rerk door uit met j-Z te uinnen. Na zes r.redstri j-
den vijf punten. I'la een lange uíntêr moest Uispolia er
met 0-4 aan geloven. Ook'koploper Tijnje moest een punt
in 0ldeboorn achte laten. fllet 10 man uerd uit even te-
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gen Read Suart gBr"ionnen(Q:Z). De organisatie rond deze
rJedstrijd liet ueer het ÉÉn en ander te L,snsen over'
i"lak rJe I\- jun, trainden onder de hoof dtrainder Ën de op-
kcmst ulas 

- ua*. bedroevend (gemiddele 6, ? man Per avond) .
Dideboorn r:índigde uiteindelijk op een gedeelde tueede
plaats. met 15 punten uit 12 r,.redstri jden, 6 punten mÍnder
dan de kampioen ïijnje. De B-jun, brachten i'iet slechts
tct 2 puntjes, Ze i"i*n ingedóeId bij Tijnje (oek hÊÉr
kampinen), Gorredi jk, LangBZL,aaQ, ilaad Suart, Akkrunt
Blue Boys, Uispolia en Ïrnsum. Fer 1 juni uerd de Dom-
petitie"stapgezet, zodat 0ldeboorn slechts 13 rnaal in
aktie Ruram. Terhorne staat ook naq vermeld bij de ean-
vang van het seizoen, maar heeft, zich verÍnoedelijk te-
ruggetrokken, evenals T.H.0.R' De B-tjes speelden net
a1á-Ue Ats op een seriedag in Nijbeets. Het resultaal
is te te achterhalen, Ze gi.n$en van start met eÊn 6-1
nederlaag tegen ook al Langezuaag. Spelers uiaren Harm
Uagenaar] F. de Vries, Jan de Jong (deze schijnt voor
mij op de verjaardag van Sinterklaas en Fokke een
veirassing in petto te hebben, omdat ik hem fantast heb
durven te noemen), L. Poepjes, I"i.J. v.d. Ualde, F. v.d.
iïleulen, Joh. Brouuer, 0. -Ve(e)nema, D. Akkerman (niet
te verujarren met Durk Snoad), K' Foapjes, 5. Jager,
Ho 3, "upierbalrt hJieuuland en J. H. Nieuuland. In Ti jn je
r,rsrÍ-i met maar lief st 14-0 verloren" (t aatste man Jan
heef t rJus .in zi jn loopbaan aI heel uat goalt jes. door
ue tegenparti5 iien maken of mj-sschóen óok niet)'
De joÁget3"u 

',re,ren 
bliikens enkele verslagen nogal in

hun uiót< ieschoten door het leit dat ze keeper Hendrik
steeds aaÁ 1A moesten af staan. t-lcl t,oenmalige aspiranten*
commissie diende van repliek dcor t,e stellen det de
meeste spelers r,raI eÊn uiat betere mentaliteit konden
tonen. Tegen G.A. V.C. 2A uerd een oef enr"ledstrijd met
1-0 verloren. Y, l.Jalstra;:behoorde ook no8 tot de spe-
lers. F. v.d.Íleulen moet [Íi. of teuel ï. v.d.l"ieulen(het
tr,leede doet heL de laatste tijd prima, zo goed Tinus?)
zi jnl I De tr,:ee punten uierden via een 1-0 overuinning
ta[en T rnsum behaald. lvten speelde notabena eerst met
g ón later Íhet 10 man door ueer urat ondsrlinge misver-
standen. De traditionele r'redstri jd Zuart-uÍt ( een2B-elf -
tal ku:am zo nu en dan ook vriendáehappelijk in aktie)
ulerd LrÉer gespe-e'ld en dat brengL ons automatisch tot de
r,lel_pen. Hiàr volgen al vast de namsn: D, Valk, 5. Êoden-
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burg, Uieger Huisman(Coor miJ persoonlijk getraind met
als-gevolq dat de Ieerling later de Ieermeester ovpr-'
troef de) A,Di jkstra, U. v,d, VelderA. hlieuu,enhuisrJ.v.d.
iYleerrrrHonklerrde jqngrP. Hodenburg(Ja, Fritsrhij komt
heus uel in beeld), D,0osterbaan, U. ValkrS, Rinsmat
J.H.BerkenboschrB.de UriesrT. ÍIeestetr F. v.d.f'leulen(Oit
zal Fedde uel echt zijn), H.BrouuerrB,0osterbaanrR,Valk,
B.van HeelrJ.U.van Heel, U.Uatzema en D.Langeraap.

0. ê. uat daze knaap jes prest,eerden in de volgende ;tf -
levering.

l.Iordt vervolgd.

D pupillen

tD tD tD tD tD
S.V. Thor.- 0ldeboorn D 2-2.

Zaterrtag I novenber moesten d.a rlees naa.r Thor LippenhuÍaen,
líe hadden tegen $1Lila,n verloren, ilus noeeten re rtnnen',
De eersto helft kon bcgÍtrrrêct:r
t{e sen paar nÍnutea voetballen harldea vÍJ een goal".
Hst rÍea ecn el.gen goal van ,Ihor.
Even l"ater uaakte rhor $eer een glrl elgen goal.

pauge.

rn rle treede helft glng het nlet beter, ilasrdtoor kraneu er golas.
wÍ.J ctotlen ons best aiet mêetrt en daar provl,teerile'rhor yaa. |-!.
Toen kua.n èr nog eea goeJ. eo uea het 2-2,

$lete
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