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Clubblad
tí,v,Oldeboorn

KOPY INLEVEREN NIAANDAGS VOOR 2O.OO ULJR

il.leenurelhee1langevorstperiode.isd.lul!:
C"fijf. de coínnetitiB Lleer gaan dr;''aien met'' voór
illdeËoorn ? ol zcndag i:9 miart een thuisueàlst'rijil
tegen il.veen 5.
[;;-stert<er [;]]àeboorn moest r''el t'oezien'dat ':' 

'

ii,veen trij een uítval een 1-C voorsprong nêm''
L;átrkt*iq Ëon c1e thuisclub vlak voor de rust Lreer

--!t:r,^ t-^ar'|6 !znman c'n Ook na Clp fr:St eÍcn
t..l ..1 \JÈtII*j^c. .rve!Jvs r\v"'v',r "-, :' -._:,

cet í it à,rq*anrJá stri jd, Hetuas echter tilrjeboo rn
;i;-iuq Áán keer het-net kon vindenen zodoende
pen zuÁur bevochten o vêrr,linning beh"'aIde'-
iiJ"Èoorn3móástopbezoekbi50os.ter1it,tens
Lraar in 'een cloelpuntri jke r,redstri jd de Eoarnsters'
helaas t:irÍ''t het kortste eind trokken'en"met êen ::

6-Á neclerlaaghu.israarts keerden. Positief hierbij
is r,rel dat zá tenminste nog kunnen scoren'
Het zoetl. oude-u"iO uas aFgekeurd zodat 0Idebootrp 4'-

"oó áài- u,àet je mocht uactuten. \=
'': -4-5
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lok0Ldeboorn 1 moest ueer ":entrede.n en uel' uit Íïaer
:".J n.j. .--'i zLrare opgaaf dat zeï<gg'maar ze est.rde*
dit varkentje r.lel sven uassÊn. [er+ in de eerste
het ft sen met strakke r"lind nee sterker Oldeboo$:.
Het scheppen van kansen lukte ncg ue.t maar helaas
de i.,.Fmaker ontbrak. Het uss teruijl Gld'eboarn het
in de eerste helft af h'rd moeten onaken dan ooÍ<
nog 0-n. lJa de rust uas het rniddenueld v+n $,boosn
ook nog heer en meeste'i'raaa,r--doelpuntEn ho íTrêáFr
Het u,aá dan ook St.Jacob di's:ltí$J een ultval met een
stre.k schot de leiding ÍrêÍsr Ëe'n,El-g sterker aêÍl-
dringend C.boorn mÈt vef,uaar}orinlj 'sëlíl,dê verdedi-
ging br':eht St.Jacob zetrfs't-ot ?-$l u;:it. tevens vcsr
0,boorn de genadeslag betekenda. Dat S.boctn nog
ràt een vrije trap uít net .boekje nog"'teruE kon
kr:men bras uiteriiard alleen bglangrijt< voor de
st,etistiek, . ,.,:..\

Zondag 5 april,

0.boorn a mocht hJt thuis opnemem ëegec Sportclub 5.
Alhoer,.rel Sportclub " technisch dq b,etere p!.eeg $ast
bl-eek het enthousi.asms en' grdighe'id trar* de Ësarnsters
de doorslag te geven Bn Lre kunnen, dan oek net" recht
snrsken van een verdiende 4-1 overuinni*g.
0ldeboorn 2 had Lemmer 5 op bezo,ek. lteÏ'aas Liet de
Scheidsrechtar verstàk gaan maar begrijpeLÍjk ze
uilden voetbi.rllen. 0f 0.boorn er nu verstandig
aan deed clit ook al omdat Leam,er 5 altnjd rcg al
ean moeilijke ploeg is om ee.n scheldsreeli'fteg tl'36,
Lemmer te Áemen u,aag ik te betuijfelen. Uel is
het zo raat in het 0.boorn strafschcpgehied gebeurde
ontging hem nietr'teruijl i.n heË Larrster str::Fsah,op-
gebied llles uas toegestaan, ÍIIEt a1s resuLtaat;. 2
strafschopEren teqen, ulat evenveel doetrpunten
opleverde.
0ldeQoorn kon daar maar 1 doelpunL tegenover
stellen, zodat deze uredstri jd mijns irirzÍ.er*s ruat
sneu uerd verl-o ren.
0. boo rn 3
Alueer een uitr.redstrijd en uel in LBeU{i.r,c:trdern t,@en
NÍcator 10. Het tr,-ls ureer viin het zeLf de laken 'en
pakr ook Lreer een nederlaag. Flet 5-1 ping,s1s1 de rnannen
van het 3e de boo.! in. '' i::

t,i "'::') -2-



' l.11 r,'':,.;rnri-i 1 i:nest n;,'. r '',iil uf t';el ïergci'i cJ-lin'1 orn
r,a nr,1 1ítrÊ:r r';e nrrdc r,I$rr,'1 tr:rui; l,e rrinden. iiel is
:rlf i jr! nllnili.j-r1< \ige+-ï:'1!.cn oir de eil;incen, Jiit
1J-eek ni:k gnnfrrr i.reer. i-en door heL enthnusiP"st.e
nr:hl.i-er< '-'i'l'l j:aqd i' ijU kírn .i.octorn qoerl oncJer druk
zei.i i.i-i í:r'i illi: ireL kort 't;e hnurjen íir': iloarnsters katrrjan
i',un )r,, nederle.ll .1p rij slikken en ilo', uel. eet'l
cl-irl+li-jke o,)k1 uJ,nt ntet eÊi.i Ji',': rierje-r1l;g gini;en
?.e f elr.:itrgesi.e1rl 'uJeÈr' il'J rle, i:r:nt. i-ia:"r ti,:..5 i:cirl;e'r iti,
ste:i:rri-nc ,],,,J,., l,Jeer oir neil. ,lij sunorLers vinri en
leze r,*.i"rl ,t;en niet za leu< Li;',nt t.i .iloorn h;'rl zeker
uerr,r,.ili ':j.l itr-j eirrrJelijk eeÍts uÊer' cJe ie kl;s
zcu r,l:;rjen gsi-,,..;:Idt iÍli iir i.'el:r.:s.

l'rogrÊ:r'ilrï :: 1 i: egri1.

I.ldebnr:rn - :.,íispoliar 2 uur.
..l1hoÊLrel ij.br:orn rJe uinteretoir slecht is dor:rge-
konen rqoÊt het toch zeker moEelijk zijn oÍn teqen
i."íisnol ia r!e frunten thu-is te hnur:Jen.
l;l-ciebcorn 2 ontvangt zondac;nor;en l3:6. llopelijk
hr:urJen de iioarnsl,ers i:eirJe punt,jes thuisr naer
er: za! LJeer hard \/oor geknckt noeten r,.rordsn.
lldeboapn 3.:llueer een uituedstrijcJ en uel naar
Grouu tegen GiiVC 5. VoriEe competitie de gelijke
van rle iloarnsters en Lre gokken op een qeli jk spel.
0lCeL'roorn 4 ontrrangt on 1il uur Ïrnsum 5. ::llti jd
Ben moeilijke tegenst::fldêr en mochten de mirnnen
v3n l-Jenk beide puntjes thuis houden drn zau dat
zeker een kna,ppe prestltie zi jn. lJe u rchten r,'fl.

2n anril ( ÍiaasmaandeE ) .
iiat een tooper h::i kunnen zijn, Jldeboorn Sur-
huisterveen , kan inisschien toch nog een spannend
partijtje uorden, eangezien de zenuuen niet zozeer
een belangrijke rolhoeven te spelen door de recente
nederlagen ven Cldeboorn.
Hopelijk hebben de Baarnsters eindelijk hun oude
vorm tárug gevonden en kunnen z-e het mijnsinzÍens
de kampioensploeg Surhuisterveen nog knap lastig
maken, Het kan zeker een gcede midd,:g uorc1en voor
de clubkas.

-j-



uldeboorn 2 moet, naar Sakhuízen 3 om te proberen
á puntjes rijker te urorden. Zullen ue gokken op

Ésn gefijk spel?
01deËoorn 3;heeft zijn eerste thuisr.redstrijd en

,Ëi àr 1C.3ó uur tegán Joure 6. Ze uillen voor het
,áír" tufrijke publíek zeker goed vcor de dag komen.
fn ""n 

qefilk spel behoord zeker tot de mogelijkheden.
0ldebooín 4-tenslotte moet naar Joure ? en zaI ook
daarzeker tr.rchten een qoed resultaat te beIalen.
Donderd:,rg 9 anril nog de r,ledstrijd 0,boorn 3 -
Nicator 10, Neem revanche op de d''rar geleden
nederlaaq. Succes.

A. Nijholt.

Vsn het besjuaï.
L0JT0 - T0To

hla jaren vl,n trour,le diensl is Anne
met het oPhalen v:in de lotto I s'
Uij uillen bii dezg llnq log even
beá;nkenr vooi tt feit d"t hij dit
door uJeer en u.rind heeft ged '?l-l'

Rrruït - LupIn (LoupsTtR)

t',lijdam gestopt

heel hartelijk
al die tijd'

voor de
Slret t e-

lat er

van Ur,l

vo{fr de l"otto - toto gevr:'agd, en r'rel
noorCel-Íjke l<ant van de Boarn ' (,''!Q?zQt

buorren enz. )
De lotto ! s uorden rlinsd:g opgeh''."id en

teruggebracht.
Per u'óet vergt dit zoln 1 à 2 uurtjes
tijd,
urI3r,rilligers kunnen zich melden bii

.U.Tijsma
F'). F. Herne 20
tel, 1 807.

-q*



ATTENTIE

Heren etftalleid.ers vilt U de wedstrijdformulieren

zondagsavonds voor 18.00 uur inleveren bij de

secretar j-s r Ds. Nieuwoldstraat 1 4.

Bij te late indiening van het wedstrijdformulier

zal de boete f.5 r-- (door de K.N.V.B. opqelegd)

door uzelf of uyr eigen e.l.f tal moeten worden bet.aald.

Het Bestuur

Uit r:Je oudg doos .......... r r r vêfl ['oos'
( tekst; S.Huisman),

*5-

ilan denk ie i,reer rust op de buurt te hebbent maar
nee hOor. Zofn volgevreten rnannetje komt de zaak
even een hele n ichl onveilig maken en d,-.t a,lleen
voor een potje l.iens frger Je {tjiet. ( of zou het om

iets anders ie rJoen zi jn geueest?).
Een andere $0clkant-beuàner knn overigens via zi!n
teruggevonclen irfahrrad'r een fikse pCIrtie conditie
àpaoói voor rJe oef enpartii te99l Jubbega '2, a1 stond
hij uel niet in cle b.,rsisorrstellin9, door voor het
veivoer v::n bovenbedoelde parsoon' Le zorgen'
Gelukkiq deL ze naandag 2/3 de'tf,,'p niet hoefclen te
beklimmËn, u'ï;Í1t d;rt t.r':3 \/oo r een mens onder invloed
levensqevlarliik. ïiet ur:s de ijzelCagr zaaLs een
ierJe" ii"n nog r,reI z-aL.herinneren, u',arop hei: zelfs
zo erg urs r.j,.lt iemand i^t,., een sr'nitaire stop moeite



harJ crm vanulege de ijspeqels hetftspulfr tJBer
naar binnen ie krijgen. 0f uas het verhaal even
anders? ïn ierler qóvil heeft het r,leinig met voet-
bal te maknnren zullen L,e maar een greep in de
oude doos doenr aangezien de rednktie de laatste
ti j d niet onder kopy bedol ven uioldt.

l/orige keer geschreven d.r.t, ue de resultaten vnn het
tueeáe en het rjerde over het seizoen 19661 -67'nader
zourJen bekijken. Het tueede speelde na de overulinninq
oF het derdè tegen Akkrum 3 en Lron 1n de hoofdplaats
van utinger.,deel. [J€ uitslag is niet te,,;chterhalen,
maar da nieuue ;ranr^rinst E, Vink L,as zo ongelukkig
zijn nÊusbeen op drie plaatsen te breken. DÊ ueek
daÁrop Lresr rJe plaatselijke derby en nu een 4-n
overL,inning. In ons cLubblad uerd R.Knol nogal
opqehemeld vanuege zijn prachtige voorzetten'
ilnie red rkteur scheen net zo L,€9 ván hem te zijn als
de meeste (ntfef) vrougen. De topper tegen TrynualdenS
rterd door Een doelpunt van D.tJagenaar met 1-0
eeuronnsn. 0aarna een paar vorsa overuinningen
(o.", 8-1 en O-7 ) , uaa-rna de tueede nederlaag
volgde. Betgum 3 uon met 4-1 en 0ldeboorn miste
zelis tr.ree penaltyrs. Eerder uras uit tegen Tryn-
ualden verloren. Verder ziJn er ureinig verslagen
terug te vinden, maar het kampioensch'rP uerd net
niet behaald,
Het derde uias actiever r*lat het schrijven van vêr-
slaqen betreft en deze kuram meestal van de pen van
uanvoerder Hide Jong. De eerste puntep uerden be-
haald via een 4-2 overurinning op Eergum 4.
Het derrJe van Bergum nam een ueek later rev'.lnchÊ
cJoor onze oudjes met 7-.2 tekloppen.
tnÍge ueken later nam Ínqn thuis tegen de eerder
genoemde tegenst;:nder êPn')-'A voorsprong, maar
verloren uiteindeliik met 2-4.
ljit tegen Bergum 4 íeer 2 punten (t-a). Het uerden
uiteindelijk zevsn punten.
Hier laten r.re het voorlopig biir Lr,:ftt de schrijver
rnist de vo rm van de d.iq (maandag :/Z ) "n bo ven-
dien is het Ínmiddels aI 20.00 uur geu.reest.
Uolgende keer de result,aten van de jeugd etc.

iJordt vervolgd.
..d.'

-(-



5tormvogelsr64 - 0ldeboorn 1A'

íoiet tr^raalf man en 10 mínuten te Iaat togen r'lij
zates'rj,ig j.f,'nlar /ichIum, aluaar de plaatselijke
;;;;;"ríuiàniqï;ó onze teóenstander Lrê$r Na ons te
;;bb;;-;meektËóo-in een tót box omgebouud monum'n-

taal pand, r<onáàn ui j 'het. veld oP' Daar bleek dat

""r.-o! 
lÀuiscruË in Ëet uit met ztrart speelde'

Al met aI ""rd "t 
een kr'lartier te laat begonnen'

0nze grootste-t;óenstanders uaren r,lind en blind,
;;;j ;;;;rára t 

-nËt uaaide een storm ên de scheids-
rechter kon zrn ogen maar niet open kriig"en.of
ullde niets zien.-In de eerste nellt uaren de

betere kansen-toàt-ànt" i'egenpaTtii' die mét hun

boerenkoolvoetbal niet konden tippen aan ons

i""trnisch betere spel. Al Lras ons spel betert
mesr d,,,t't een ;;;" loeclekansen Leverde het niet oP'
Dit ku:im mede dooráa-'t de b.rlr qeholpSl door de

ti"Or'-sneller aing d"n het llcht' Zelf s onze
zeer snelle sniitÍe RenÊ , kon de brrl de heLflt

"-"-uá ii5cni"t biiblijven. cndanks dit a1les

i:"::"n;lro;fl"e zonder suiker (urarr) sinEen Lre de

"ài ueer in, met êên veranclering in ol2.s ploeg;
cárx"-(in"oinito) u"rving Frank die vlak voor
rust LJeer eens last kreeg vi:ln een oude blessure'
Hetvoetbaluerdincletr'reedehetftnogslecht'ert
;;;r;;i;ij het spelletje v;n de tesenst'inder
;i;;*n-*p"i"n, Oit "esuiteerde 

in een buitensFrel-
;;;í-voor o"'átá"*uo9"1.?, die netuurlijk helemaal in
hun element, rr"àÀ t"i Oiá stormuinrJ. llierna scoorden
clà Vogels nog it*" maa!'.t'raarvan É6n had moeten
to"Aeí afgekËurrJ, omdat de doelpuntenmaker eerst
Gerke een clutJ -gai' Bn toen de b"el inschoot' 0ok

,.rij ma"r.ten noó een goqr' Johan(?) schoot de b;iI

"nËoudb;.:ar 
in. -0ns 

r,,árcJ tevens noq Ben str':f schop

-l-



f ïf '-rJi_r ,*i ii r:i, .\:''/i ,' l';j:tS .)?-.!-+ :l Ll. ï:',i4'r', 't_ 1..t.t:Ê:ir.
t,el.f '., .r_ti, i;1.,:,;ea.;r: in rt,t, ;l.C,ii,,, rl;ti-i:; ,i.1 , ,:l tl,s

. -? \ Iïj_j ):eí,- 'ni;t ',,n..jr *l'.r-' Lij-l- ( r,ir'.Ê ;i t J:i4 iio!l;
..:i- \r .,.t-^^-t .1.^ ,,1 ..-^^rr' ,,:r- -f1..-. :---a!
,'. i"tl. ) 1t.,.).itt-: t.'ii r,',:,.LJrJl' . i;/::. LlIL'.' :l(il . iii-i L

i-tc!-, r.;i-',G3uLje i;i:l-;i'l Ini:r:l'la';'h.nr,i.:gr-,:-:mcn. ;-.1'l iiL,t
1.i',,,i::'j..r i<t., i:i;:'.i-::: r-,it;l i i,:t uii, '':lr;t rl ,l: i i j t.t.í.; :,.,.t"
r.irll iÍ,rr,r;r:i ;':ili vír€iËir Lrjti-iki;e, í:.liÊ ij it-. nia: i:
(r.: i..-:l i..È..)it ir ri er, i.JS irÊ-:!*,"iirr'] iii:crJ-iel, fi i..r .trsrji:r-rl
i r:. 7| T, r_iitr:.i.Ên,
i'., ilÍ'ií1.-ril ireei!: llrc.lr;it.;eii-lKenrie Íto; c\.ËÍt iirí1, i?
sÍ:.hei.t.lsrecnter ie\'f ,,ril :'irlílLiBa'l lri; \,j,n rÍJ iegi'n-
c;,rl:ij lntr,:nilt en !,,.,-,:,r'J:.ltn liij zijn i1-ui1:je nie.i
i.r-,slik;c;, Ik zelf r;ilije l;i j 'cl t l.i,,..t,ste nLr; u;e;1
evsn l-'.;r:1nen. iiet, lli:ek r:chler rí t de Írn!Í:J.ukki;s
o::t!< r'lrJ,; r:ir:ci'sl-rrr u:s1 tJ nt ir ij an""u,'::lt:ric: Ê niet.

.Lelie 'i-eunis$en.

JEUCDVOEÏSAL XAI4P sONDËL

',/cethalkamp 36 scnrJel lt aug tlm ii eug

rij kr,lamen aan orn 11 UUI í1Ê trlnQên IaEen onS nfi de Sqhcenen
,.,.Át de he,le t,oetbal uitrusting rno€st i"nee

Tocn kr,rarit en ue in r-ip. k';ntine het aerst€ uarrr ik siln rJirCht.
r,.:rtis zitten iederÊen nilest, zijn eiEen. qrnep cp zo€ken.
Toen qingen rJe met de cnaches TeE naar'cje bunkers. ,
liei báqoÁ af gr:ecl ue sl:pten Ín de 'vetkeelde bunker. .
rjus -lagen uJe bij €en ... -.. r.op bed '
rlu.q r,raren uje,JLrp-'r sne-'l- u'bg.
iiug r^rij ,':118 iiunl<Ë;r's '; f l-or:en en ia ho,.lr-rlus snel a-ll"es
uii li i<ken en het f Êr-! :li' -nlken dus ier-l EtgiÊn Li 's mne.,
:)a.-.r 11 [, -ai rje Ci]aCh ailn jOngenS pri;en -l uS t-l ",fiL' gingen LJeI

r!lenaal iqciereen schrok eI ktr,.,n "rle tr:lch een heerlijke
rur;,ltijt.ijjrrar clat kon ljenkie'(rnuq) niet's schelenl
hij viËt meteBn aanlfri,r het eten moesten tJe meteen èrainen'
uoi iralf l:r,;ee tot v'ier uur. f incleli jkv vier uur iedersen
1ag uitgete.lt op becJ ïoen haden u-i j noE uat ti j d nm te
,,,,árr*n-*n t,e riouchen LJant om 6 Uur mDesten ue ueer eten.
llke daq na:]r n:,: eten uerd een mon 

-1er:teltdus 
dus toen.
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u,ae henkie aan de beurt tle hele buurt eetzaal'lag op
zijn kop deb bp borden vlogen ons om de oren'maar u,e

moesten opschieten met het opruimnn. uiant er Lres elke avgn
€en kleine competÉtie daarna gingen LJe op bed
|JOG tvli'i l,rA frfATtN ......

uassen en erent:lt;::ï i::rl3i""'"Í:::3)r"nn"r eten

en even keet trappen- (hier komt een d::g indeline )
B. ÍlC uur opsLean
8.30't t'!.,- ontbÍjt
9.30 rf training
12.39 lunch

pa rti j spel en/ vaet vo1 ley
ïi,arme maaltijd
pa.rlijspelen
slapen .

14.00
1730
19.00
21 .34
lJij hebben daar zoveel geleerd
ploegte terug kunnen. brengen
DÀ A ROIYi ilàDEN Ui I TDEREEI\l AAN

T[ GAAN..... r. r

AFZ... janco voolstr;: en eelt je
p o s r . Het is niet na te vertell
HEBBEÍ"J GEi']ÉiAKT.

dat Lre het niet in eigen
o

Oif| NA AR HTT UOITBALKI\PIP

u/d r,roude
en uUg ii0tT Jt HiT;-'iit



vh€Tnil ïailP pt7
WAD afd, fnEStAilD

d€u80

É

lv€nalt norLg Jaar olEanlrcert
atê tr.N.v.8. afd. FrlcthÍd lctl
itEUGDlroErBàLÍrxt. Eà *raron?
l{clnu, dê E5 dê3ln€DÊll van

1986 h.bbsn zondcr nger Eênoton
van dc voctbalactlvitcltcn, clle
in hat rccr.atlêccntrut Èa

SondGl tltn grhouden.

veen
R€crgrtlêcantrur'sonal€l'
gondal - Ctàlt.Íbld

aan wE
llle r!.lsrêr .n Jotrgcn. Ían
E t/D 16 Jarr, dt. dlt lchltt.rêndê
voetbelkarp rma elllcn belevan.

WEililEET
l?-21 aug.rE7 voo! dG Jeugd v.í

E-12 Jaar
2l-28 aug.!8? voor de Jeugd var

l2-16 JÀar

tagfêt
De kost€n bcdragcn .l€cht5'i zoo,--
p.p. (all-lnl r
vurvan t 50,.- bU lnrchtUvlng
Eoat uordên volilaan door overfirhlng
op g.lror 87 . 33 .l 1 o!

banX: 12.75.59.000 t,.n'v.
x.x.í.8. etd. Frloalend.

- tO-

Ondêr hcÈ aotto..{lflG dc Jeugd
heê!È, hcêÍt ds to€ho[ttr,
probêrên rlJ er ook Att ,..r
reer €cn eàre ha!{r€nlng vll ta
nakon.

frenêns
Da laldlng t.I rrotdan v€rtorgd doot
Í.ll.v.9. tnl$.r. .n c,!.O.8.-
rtudêntcn Ft tan ltllch3rr lI.l.Y.B
rfd. Frl.alandl ên Ellls croot
(Fr.sportraad) à14 coêÈdlnltor!!.



ilmHm
* tËtila lrl bertrn rlt ..e
sà&.àl.cl t a..lÈ|. ttra-
È{tlfl!|E - r.rn*tltlt lta.

1j.:

'gl,t -'
.'ilt . .

gGiLrlE
ral rEl- dartrta-L ta a![
l.tlal tà-l'lr rodr o-l.r
t {rtbrlra a abrtu
r fËftl3!.lta
t t{lt!.a
. Í!ilóc oP ac.l
ldrlr11r Lrstt tÈtrlt rt.ri
'.r 

ttaao-otm.
t-.t a. D.st.ltq,.fr trt, 5
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