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KOPY INLEVËREN MAANDAGS VOOR 2O.OO UUR

Or*"rYhÊ
voor dat tlldeboorn 3 en 4 genieten van een

urinterstop gaan 0ldebosrn 1 en 7- nog tr.ree
ueken door voor zij ook de r,linterstop in
kunnen qaan. 7o ontvÍng 0l-deboor.n 2
zondagmorgen 7 dec. Gorredijk 5.
Ien overrt algemeen rommelige r,redstrijd
uaarin verschillende actiers van de thuis-
club gsen genade konden rrindan in de ogen
van de scheidsrechter en Li;i5 uiteindelÍjk
0ldeboorn noq blij met het, gelijke spel 1-11
al LIas het soms uel om moedaloos van te
uorden. []ersoonlijk heb ik altijd veel
reepect voírr die mensen die de fluit han-
teren en.het is eenmaal z-a hij beslist en
je hebt je sr ftaar bij neer te leggen.
0ok Ín Eeetguml kon de scheidsrachter gBBn
aanspraak make,n nn een 1[1. Dit, uías dan in de
uedstrijd tussen Seetgum en 0Ldeboorn.
De thuisclub ging er veel ta hard in
Lráar praktisch nieL voDr'qefioten uerd.
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kunnen jul1ie het maar

Jl-dehor:rn1 moe$t het thuis opnenren tegen mede
kamninenskanrji"taat Sparta 59. lret uas de laatste
van Sparta maar dan moest uel geuCInnen uorrjen.
Uandaar ock dat Spartl" een fel offensief in*
zelle en steeds eerder bii de b,rI Lrás en al
gauu 0-1 kon aantekenen. Deze stend h:leef
tot de rust geh.rndhaafd, Uok na de rust urts eÊn
felSparta daL zeker het beste van het spel had,
en kon i-lldebsorn het de verdediglnq niet moei-
1íjk maken, integendeel de druk r,rerd staecjs
groter' 
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tr hing echt een tueede treffer in de lucht
en ja hoor die kuam. Dit zag er voor Cldebcorn
slecht uit en geloof me g€en suportar zaq het
meer zitËen. Voor de BoarnsLers r,-ias het dafl oak
alles of niks en Sparta nam te veel risicors en
uilde meÊr doelpi.rnten. l-'iaar nu uijs het d:n
0ldeboorn dat de verdeQiging van Sparta onder
druk zeLte Bn zouilar uórd di e verdediging uÍt-
etrkaar qerukt en krqqg 0Ldeboorn mogelijtneden
en het r,ras dan ook 6Én der Benjarnins die koppend
de spanning terug bracht. illdeboorn ging door sn
hoè is het mogelijk de gelijkmaker hing in de
lucht en ja hoor het u,as onze redacteur di€ oÍl-
houribaar '/-? liet aantekenen.
0f dÍt allenaal verdiend uas laat ik liever over
.ian de kenn€ls. Uel pleit het voor 0ldebaorn dat
ze za van 2^U achterstand terug konden komen en
ze ri;arÉn achteref' zeker blij met dat ene puntje.
Dan ncg de sthei.dsrechter die het uel isL,;lar
kort hield naar de touutjes str,;k ln handen had.
Êest nCIg de uitslagen Ên stand 2e kl. B.

B eet gum CI-1
afgel as t
1-2
a fgel ast
l- /-

$t,and'met ingang

rrs
À UV
Uispol.ia
lll deboo rn

1 Surhuisterv.
2 ALdeboorn
3 Sparta 59
4 Uuitenpost
5 5t" Jacob
6 Uispnlia
7 A UU
u f t"5
I i/iil Cam
1n Beetqurn

5t, Jacob
5u rh. veBn
tsuitenp.
iÍ i I cJam

Spart,a

van de urinte'rstop

13 - 23 ',29-B

13 - '.22 39-9
14 - i:2 37-15
14 - 16 28-21
ntA * 14 21-'):7
13 - lC 72-29
14 - 1íl 1/1-23
17 - I 12-29
13 - 5 9-36
14 - 4 10*36

l
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Hapenlijk dat voaral Uldeboorn 1, ttlleindelijk
het vlaggensnhip van de UV 0ldaboorn de uinter-
stop goed door komt en LJij Liens€n ze dan ook toe
Ílp de ingeslagen ueg door te qaan uat betekent
het sireven om eindelijk u,eer eens de 1e klas te
halen ook uerkeli jkhei d zal r,Lo::den. Het" kan
maar daar zijn de suporters niet meÊ tevreden
gestelcJ, die zegclen geLroon tthet mcetïr.
iJil cJan verdar nog van de getegenheid gebruik
maken om heel sportminnend Uldebcorn en vocral
cJe spelers Ên suporters \/en de V\/ Llldeboorn heel
prettige Kerst en of feestdi':gen met dr:ar opval-
gend een heel voorspoediq 1987 toe Le ujensen.
'Jat het overzicht dan noq betrefl hcpelijk tot
na de ulinterst,oÍ:.

A . irJi jhol t.

UÍINDE
R[DSHllÊ

0p de advertentie "typfste gevra aqd" kuamen
250 brieven binnen en Lre hebben hel moeilijk
geh;d om er Sên uiL.fe pikken.
Uiteindelijk is het ieltsje de iioos qei^iorden.
Uelkom in de red,..ctie 

"
Ua,arom Êr een anrJer firoest komen korn{: nmciat
,'lnnie Blauur er mÊe qestoPt is.
i'inni'e heef t jaren ( niet op 2 henden Le tellen
denk ik) vcor het clubblad getYPt.
tn Lie bed;lnken tr:iar hier h:rtelijk voor.

ile Red,:ctie.
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OTDEBOORil E GOANE}IJI(

Met Fokkena vexnoedellJk nog op bed. begon voor ons

de(wed)s.trlJd .Een fe1 aanvallend gorred.i jk bracht
one aI snel in pgoblemen en het bleef in het begin
dan ook biJ verded.lgen.Na + 15 nlnuten rist gorredtJk,
door een fout Ín de verilediging, 0-1 te scoren.
Bl.erdoor sakker geschud. begon oldebooln ook aan

apnvallen te denken waarblJ verschillende re81e kansen
georeËd. werden, weLke onbenut bleven.
flalverwege de eerste. helft rrist Dlck na aangeven

van Eenk 1-1 te Écoren, tral gel-ijk d.e eindstand.

lrêsr De rest van de ued.striJd uas zeer slecht
en had bij ti.Jil en wiJle veel neg van rugby.

Renado _ Oid.eboorn 2

,"r" r"lstrijd. zou zeer moeilljk worden daar er in
St'Nic. nog geen ploeg gehronnen had en oldeboorn
snaktb naar een oveïtrinnlng. Old.eboorn startte aan-
vallend wat renado ook deetl, hqt werd dan ook een

open vedstri$d waarblJ vooral in ite eerste helft
de beste kaneen voor oLdeboorn t*aren. Dit resul-
teerde r" A J0 ninuten spelen ln een doelpunt
(een af standsschot van fick). In d.e tweed.e helft
uas het renado dat d.e beste kansen kreeg &aar steeds
weer stuitte op een verdediger of de zeer goed

keepende Henk Vink. ïdij noehten Z punten nteenenen
naaa 0ldsboorn en ook tevred.en ziJn over het spel,
dat elnde f,fJdan $êet goed. was.

Reporter.



Vg;n het besÍuur

Grnte [1ub 3\kti€
Trekkingslijst liqt ter inzage bij

lJ. Tijsma Hoekstra
tot. 31_1-1g87 

p.í, Herne tA, 0ldeboorn.

Ctet lií
SPONSORLOOP v.v. OLDEBOORN. d.d. 10 januari reep-

Informatie
Wat is een sponsorloop????? Een sponsorloop is een

aktie waarbij iedere deelnemer zeLf kan bepalen hoe

groot het resultaat van-die aktie zal worden.

Daarvoor hoeft men slechts TWEE dingen te doen en we1:

1 HARDLOPEN 2 SPONSORS ZOEKEN.

I Elke deelnemer moet proberen binnen een bepaalde
tijd zoveel mogelljk rondes af te leggen.

2 Elke deelnemer probeer.t op zijn kaart zo veel moge-

lijk SPONSORS te krijgen die zelf bepalen vooï
welk bedrag zíi de loper per ronde sponseren.

WIE KUNNEN SPONSOR ZÏJN ????? IEDEREEN!!!!!!!1!!!!
Hei-t, mem, vader, rnoeder, broer, zug, oPê, oma' pake,

beppe, de slager, dê kastelein, je baas, je vriend,
je vri-endin, je buurrnan, je buurvrouw' kortom iedereen!

*6-
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L.Elke sponsor wordt met naam en adres genoteerd in de

kolom "naa3n sponsor" en deze zet zí3n/haar handteke-
ning onder het bedrag dat h'íl/zíl wil sponseren.
op uiterfijk 5januari 1981 levert de loper zijn kaart

Iin bij een van de bestuursleden.
2.Het aantal gelopen rondes wordt door een jury d.m.v"

een,aparte stempelkaart per l-oper bijgehouden.
3. Iedere deelnemer krijgt na afloop zijn sponsorkaart

terug met een kwitantie voor elke sponsor, zodat men

meteen i-n de week na de sponsorloop het geld kan op-
halen

4.Het sponsorgeld dient voor 25 januari tnt? afgedragen

te worden bij de penningmeesteresse.

5.Er wordt gelopen j-n twee groepên:
groep L.al1e jeugdtedei behalve A-juÍrioren'
groep 2.A'junioren en senioren.

.Groep 1.. loopt rondes van t 200 mtr. liÈf lffig
Groep 2. Ioopt rórdes van J 40O mtr. f,ff+XjWR.

(i"ten mag gedurende de 1;op enige tijd stapvoets -Lopen
om enigËrins op adem te komen, oà daarna weer met frj.es+
moed vàrder te gaan. )

6. Alle lopers dienen een kwartier voor de aanvang aaÏl*

te zijn. Groep l-. start om 9.30 uur.
'GroeP 2. start om 10.30 uur'

;
7. Tijdens de sponsorloop is een E H B O-post aanwezig.

TOT SLOT:
DESPoNSCRL0oPGAATTENALLENTIJDEDooR!!!!!
En,vanzelfsprekend doet elk tid van de

v.v. Ol.deboorn mee. Elk lid uit groep 2' die niet
mee wil lopen kan dít afkopen voor f 0,25 per

ronde gemiddeld gelopen door de cverS-ge deelnemers

ui t. zi3n groep. - ? -
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ï 1''iL UtiITBi' l-

29 - 1'.)- -r86
?- - 1 -rB?
3 - 1 -187
3 - 1 -tB7

[1 jun.
L.K,[:oeojes
..1.I'luisnan
I . lau rrê
J.v.d.\llucht
L. ï-loekslra
J, Uoolstr:r
f . !r. d. ',Joude
Á. Veenstr ;

t - Pup..

l'J , ::l kk e r:ae. ns
D, H. iikkerman
i-.,,,\,1(alsbeek
l.Foepjes
ll, Veeneklaas
H. i/eerman
Ii. J:;tler
i',. irandinga

ÁKK RU['I

1 1 uur tnt
9 uur tnt
9 uur tr:t

1 i .3n uut

1i uur Ll - írup,:2'uur [ - jun.
11.3t1 uur [ - Í'JuD.

totZuur F*í':upr

C .'- j un.
J. P. van Steinvoorn
S, J. de locs
H. v. d. Krieke
[:.V.íj. tuluCht
il. Je1 sm a.

5. ikkerm,sn
S,K,de Jonq

F -|,up.

T. i'iÍeuu.rland
T. []akker
S,de JcnE
T.'ZuidercJuin
5, ZuiderCuin
Í'i. cle i-'laan
'i.,i . !lrr:cee
'|.. lii j rJam

i'.j .lluism,?n
íi.v.d.Veide
'd. llo0-lstur

I " Fup.
Joh,Poepjes
il" lr': rmerd,rm
ij.de JonE
rr TJ-.! --^íi.IliZLllgé

5. Vsenstri:
U.iijkstr.i
[J. J. ïanni- nq a
'aj,7uaagstr.-j

i 1s je niet kunt rafzeggen bij
Je rnaq qeen spo r:tscho€nen net
iullie krijgen ncrE uel bericht
vert rekken. .

llrneqtijdiq afzeggen cjus niet
ncnent,

je Leider .
zua rt e znlen oên r
hoe l.aat j ullie

op het laatste

*ï0 "
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dc gebootu aoln ons zoontjc en brocrtje

Arjen-Gerrit

WATZE en MARION WATZEMA-NOORTMAN

HARM en JOHANNËS

8495 NG Aldeboorn, 17 nowmber 1986

Prihwei 30

*l | -



lrllcolaas beqint nu echt ouder te u;otden.
.Í r - - - -! .LLl-l 

-.' 'urtË r.n ífns raatst verscbenÊn clubblad zijn
n noq zutarter te maken d.',n ze al zijn, door
hrijven dal ze steeds in de kantine verble-
ijdens de r,.recJstrijd 0ldebocr - i{iild'rm.
int,, je hebt nisschien erqens !emeend de
luiden te horen maar had t,eveel haar over
en €n r,;eel dus niet ïrraar de klepel hangl,'
e al jaren mijn huisjË voorbij rijdt g:at
of zover, maar de Pieten beledigen . . o . o8Ê ! !
jtrer dezes uiês fl.1. nog maar amp€r oF het
in nf hij had zijn zakken al voI snoepgoed.
ksn konden de gehale r*redstrijd in beuegíng
en:Ên haus niet door het praten '( dat doan
en'uel). 0veriqens schrijf ik diL op de
Vond van 5 dec. BFi misschien denkt hii
n:, toch een klein beet,je ?'àt1 dit eenzaam
(h*eue1, dat u'rs zi$n aigen r..,ens).
t:indere qeval gaat een eventuele t,tnderts-
ing de str:omboot naar spanje achterna en
r'ÉPr ik voortaan de Kerstrnan.
?Ë:t" ?1ft,..:1^speelde Y9o.r het seizoen
'.g?. enige oef enuedstri jden. Volgens ons
fàíj van 25 auq. ï 66 Lras hel eigen terrein
beschikbaar en r^ierd er in Goriedijk met êên
v*x'schil verlo ren, terr;i jI in Heerenveen met
versehil LrBïL' Eeuonnen (ook het Lr,reede speeld

lcJeze ploeqen, mËu ongevEtst dezelfde resul-
). liep in mi. jn gehaugen gravende *'erd het
rredi jk, dacht ik, een 1-U ryederlaa9,'
rJstri jo" teq*n rieeienvEan 3 { t -r , zekex

) si 'at mii bster v.ccr iJe geest'
as dus teqen het hoogste;rrnateurelftal
Êarenv€en, eaneazien €r toen nog gPÉn
ding tussan het betaald Ên amateurvoet-
n ijjj.Ë plaaLs bestond, Diverse spelers die
elci in de hsofdmacht van Htveen speelden
q zouden spelen L/arefl uan de partij,
É.r1eur en Jan Frummel (scoorde enige
tevoren noq tegen Ajax) met als teqen-

Uít dg oudg doos ... )...... ..... o v1n l(oos.
(tet<st: s,Huisman)
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st:,:ndêr 0uderland, de toenmaLige linksback uan
het Ned.Ëlftalr LJ,:iardoor Hf veen de hoofdste-
delingen egn várlenging af dr,rong voor rje beker).
In deze r,.iedstrijd uerd reeds duidelijk dat,
dergelijke tegenst,.-nders (kort combinatiespel
sn veel ber,.reginq ) lldebncrn veel beter lagen d rn
hei: lange halen-spe1 van cÍe meeste do rpsploegen.
Uolqens mij speelden uê ack nCIg t,egen Fri.sia
(:n kLassÊ K, N, U.3. ) en deze Lras met lJ-5 of
zoiets eÊn maatje te qrocl. Ijit r.reet ik nog
za gaedo omrJat deze uedstrijd op mijn verjaar-
d.Q viel en l{oos zaterdagavond ueer e€ns de
horl op r,J-is geueest,'rlmdat ik voor de,-rndere
oel"enurerJstrijden degelijk thuis uas geblÊvan
(rlan kreeg ik vast en zeker e€n plaats in de
basisopstelling, aldus de toeni-nalige leider)
keek nijn mnesjelief vreemd oÍlr toen ik aan-
st,rlten maakte het ti1àn te verlat,en.
Zíj loofde d,,rarop een premie van F,1il0.--
( càsti jds meer dan mi jn r,reeklocn) uit, als
deze jongen de gehele tompetitie lang op
zaterC,,g thuis zou blijven. Helaas kragan uB
met Pasen verschil van mening over het regle-
ment. Uolgenà mij LJas fraaszondag geen zalerd,g
maar in ieder gev,,l kon ik naar rnijn geld
flluiten, f\ou ja, dekampioenskansen LJ.ren toen
al bijna verkeken. De tegenstenders in de
4e klasse ir LJ.rren d.,t seizoen D'.T.D.r f,"i\.8.r
Stiens, De 5ue.ich, Bakhuizen, ts1-eu Boys,
ïrijnuêldano Black 8oys, Íui.K.V" Ên U,2.5.
Voor de eerste r.iedstrijd uas de opstel-ling
noq qelijk aan het le,-,m daf, de promotÍe afduong
€n reeds vermeld ie in clubblad nr.3 en dat
zou geruime tijd za blijven. Uaren uÊ de
vorige competitie aI lange tijd ongeslagen
qebleven (met 1? punt,en uit de Laatste 9 r,.red-
strijden), eën klasse hoger uerd de opmars
geuoon doorgezel met, 13 punten uit de eerste
? uredstrijden. Het "geheim'rschoot .zich uermoedelijk
in het f eit d'rt er reeds Ëp de ttËountertr
( ro noamden'ze det, laler) uerd gespeeld, n.1"
eên /+-3-3 systeeni, Ze Lr,is Ingel-and di.e zom€r
uereldkampioen geL'orden. In het betaald voetbal

*13-



en ook bij het nationale elftal Lras 4-2-4 nog
mode, laruijl in onze competitie zcu.rat alke
ploeg nog-"stopperdetr. De linkshalf fungeerde
dus v rak àts tr.leede centrale verdedigerr maar
vêrg,,,11 niet geregel-d mÊe op le komen' De beide
binnenspelere spealden sterk teruggeLrokkent
zodat rJe een zuaar bezel miodenrif hadden met
( niet te vergeten ) een paar hele knappe voet-
ballers. Dan nog een laatste m-lnrdie in de
lucht cinverslaanbaaruas, en een uitst'ekende
doelman. De beide b icks r,risten hr:e ze hun Ínan
ncBsLen uit,schakelen en d;t uas het eniqe Éat
lran hen gevr': agd uerd,
De drie spiben hadcjen eBn uiterst ondankbare taak.
f r m$e.et meestal tegen aen numerieke meerderheid
oo"oun spEelornd en ze hadden veel storend uerk te
verrichlbfr. H;l scor€n ging dan ook (t") moeizaam
€n d;:t,lerrJ in de verdere verloop van de

competitie d:;n ook uel Cuidelijk, ook al- doord',,t
vele pl-r:eEen zich tactisch begonnen aan te rrassen
aan onz6 speelr'tijze, *1 rnet i'rl vormden L'€ een
;;;.;" en volledig op elkaar ingespeeld' ïoen
Ín de tueerJe helft vên het seizoen noodgadt;ongen
uat uijzÍqingen Ínnesten uorden aangebr:';cht
;iiiuo"lnAI níet, meêr, hoe*-el de invallers h€t
heus niet slecht dBclen. ïn het begin J-iepen de

neeste ploeqen (0" technisch beter onderq?]?qi*
st rdsnl_oeqen voarden hun ccmbinat,ies meestrl te
','*" ObDr) zich st,eeds stgt op onzB hechte de-
i--ti* ('n" zes iJeds rri jclen slechts 66n rJoe lFrunt
tágen).'Bovenciien uerd er nog Bx gescoord en

,-,áu,,riL cíe tr,'leecJe li-'in, hetgeen uiter ard ock
Ce ber:i*eling L,:rs. ZonrJags h 'Cden ue l'/n vijfcle
i;erjst,rijd fíefst tueei tr iner-c meË' l')e heer
,{.. i}e liies rncest zj"ch'n.1. uoolr herhrlinEs-
nefeninen meliJrn Ën zolenq uerden Ce tr"ininqrn
,..rerzorgcl dncr zi jn nlaatslenoot 3 j " (pilske \/eenstra
een L:ii{ersL sympàtnie*e personnlijkiieicl en

ex-bet.eld vaetb:r11er V::fl l'1 eeren\leBn.
lBn jzar late I zlu lri j I'le \lries oF1-1c'lf ï?n' 'Je

"*ruie uecislrijrJ r,;eid tegen i;'ï'íi' vrij qe*
*rf<f<ef i jf< net :-n gel,.ronnen. D:'arn a 0- 1 le ;en
S,tienu án niet zonCer geluk. l-let spel van o' a'
fe $ua;,'ch en Tr)rnr.r91rjen J-rrg ons beslist niet'
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zo,lls reeds Eerder iieng-qhí;aId. [ie ueek daarop
kr,ram de uiteindelijke k4r'pioen C.;\.8. op bezuek
en speelden ire vermoedeli jk de best e uredstri jd
v,,n het seizoen, hja een ;i-0 rustst,,,nd uarC het
lenslottereen 't-1 zeger maar het Iaatste half
uï-:r net de rug teEen de muur. 0.SchriBmet: noest
met ean E,pende hoofduoncl uitviillen en uerd
v€rLrrinËen door rÊserve-Coelman H. i'i .lrj ieuuland.
l1 eze liet not,,:bene cie tr,reede t,reffer.'áiltekenen,
In de laatste minuul moest Koos nog een keer
,,ran de noodren irekken, dor:r zijn doorgebroken
tegenst;nrjer te onl;rmen (van achteren nog
r.ieI), Het leverde hem Êen paar rake klappen opr
fieer de scheidsrechter vond d,:t hij in de laatste
minuut v.rn zotn spor.tieve u;erist,rijd (*n dat Lras
het) qeÊn cruÊ beslissing kon r'l€ffi€r-rr
li.e.r,J., ue h;,ldden Êr beide uitger-noeten. ilit
u s írcg echt een scheiCs, zoe-.Is ze dat tegen-
uroordi noernen, die in de geest v,in het spel
f loot. Hierna '";erd na Êen vri j ha rde parti j
het eerste punt je verspeeld (n-O tegen t-le Suleerch )
Bij onze buren in NiÍ Beels r,.rerd €en z\Jaar
bevochten overuÍnning 0-1 uit het vuur gesleept.
Tegen Trynuêlden uerd de ueek daarop heel moei-
zaam met 1-C qeLionnen. Daarna volgde tsakhuizen
uit en er reecl ureer eên bus (o. a. Fokke bJas mee
íilbert Veld hrd hem zovar r,ret,efi t,e krijgen).
Het urerc1r Qezien het voorgaander ean LJ:t
vreemde uitslag ('z-A ). J. Jeeninga schoot uit
de slof mel maar liefst drie doelpunten. Vaak
stondèn uË met de rug tegen de muur, vooral
toen B':kluir*. na een vroeg opgelopen achter-
st.ind massaal de i'iêí-lvêl zocht en half Gaaster-
land achter het doel van H.de l:loos ging staan
te brullen. Ja, bij het doornemËn van de oude
verslagen lopen de koude rillingen me soms nog
over de rug, Docr he;t aanuallende snnl van
Bakhuizen konden LrË steeds tijdig door snelle
uitvallen een marge van tuee doelpunten verschil
behouden en dat u,as maar goed ook. lJat uJiiren
ze fanatiek .daar destíjdsr ffiáar onder het genot
vln Ëen Pilsje n,r alloop ueËr goerle vrienden
(of niet U.Schriemer? Uil1ie laest n.1. ons
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voBtbalkrantje CIpk nog steeds, zoals hij mij
onlangs verlelde). í*t.f ieester ging uitgeÉreiá
tijdrekken à 1a Real í'iarJrid (Bij elke ingooÍ
moesten bav, eerst de kouzen opgehesen ulorden).
tJe praten-inmiddals reeds over de derdp klasse
an en gingen vrijr,rlllig een extr,,i avond traÍnen.
0p dat moment, eind okt,t66, ging 0ldeboorn
nog steeds,ian de leiding met 2 punten vooF-
sp rong 0p C , j,, ,8. .

iin de.spanning er in te houden Êen volgende
keer (eind jan.tA??) verder.

Uordt vervolgd,

'í/tW,A' Ktrt*rye^

Sportíef

J*b, Je{tye, 1nn íe,Jan,

{,,t/, [t"*,Jon en lxzorzfln'zs'


