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Dljr' 26

fe beglnnen 25 aPril.
Deze eonpetltie begint zo langzanerhand reer
naa.t zln eind te lopen. Zo speelde Oldeboorn I
átreer zrn laatete wectstrl3it en ".el 

thuis tegen
trrlspolla. Ook ln deze vrlJ nalle-vertollng
wisï Oldeboorn belde punties thuis te houden.
Het !Ías aan alles nerkbaar dat er nÍ'ets meer
óp het spel stond en de Boarnsters zulLen tllt
sàlzoen àenoegen noeten nemen net een d'erde
pLaats eà er Ètt;ft nlets anderl ovef dan naar
n;p;; dat"het dai volgend selzoen wel za'L lukken
ótàeboorn 2 noest op 6ezoek blJ bet teder, Jaar
!Íeer kanploen wordend.e lVÍeuwesehoot 4. Onbe-
àrlJpelfit aat die BLoeg geen prlJs- stelt op
íroiótfe. Ook oltleboorn 2 noest ln hen de
ieerdere erkerliibn en een 4 I neilerLaag '"as
nissehien'lets gefLatteerd maar toeh bleven
fla puirten bf-J de hetere,P1oe8.



Oldeboorn 1 kreeg de veteranen van Akkrun op
bezoek. lfou dat rtie nog qen beetJe konden
voetballen dat heeft het derde ondesvonden.
Plet Goerres als spelverdeler koir ziJn paadJe
nog'goed sehoonvegen en de 9 O-neilerlaag
was nissehien niet verwaeht maar het gebeurde
toch maar.
Oldeboorn 4 moest naar Tjalleberrt on daar
Aenwirdem ?- te bekampen, Dat wat ik er van
gehoord. heb een leuke sportieve wedstrí jd vr&ar-
in &a.a,r llefst 8 maa] wefd,flOF,coord. Deze
punten werden eerlljk verdeeld ggwoon elk 4
waarmee beide partiJen vrede' Itonden hebben.
Zat,erd.ag 2 ne1 speel"d.e Oldeboorn I een oéfen-
wedstrijd thuis tegen Oosterstreek. Wat C.boorn
betreft eeht een partlJtje uomêravondvoetbal.
Oosterstreek was veeL feller enal nan O.boorn
al gauw een 1-0 voorsprong, noesten ze toeh
genoegen nemen net een 4-1 nederl-aag.
Aangezien verschillende suporters zich afvroegen
hoe 0osterstreek in d€ eonpetitle voor stond,
dan hier de stand ln 4e ?-e kl. 8... na 26 apriil.

Fïl f. fh-! l:
Eoijl tê2ó
Amlendir lF25oDv aí'.t2
C.cnloot . lÊ2tThoÍ ,7-2l{hotqrtrcct l&t9oDrs tÈtó
$port VcÍlcnt l?-la
lqc 3on l?-lo
DG'llc.thocl lt- S
aldhftm t& 3

Zondag 3 nei de thuis!Íàdstrijd O.boorn ?
Udiros 4.
.Een in het begin fel O.boorn wist srellsr+aar
net medewerking van een Udiros verdedigér
al vriJ'sneL een riante 2-0 voorsprong te
nenen. .lat. scheen in hun ogen voLdoentle te. zi jn
en ïras de fut er totaal uit. Toen Udiros de
aehterstand na de nrst tot ?-1 kon temgbrengen
Leefde de wedstriJd weer enÍgszins op náar aÍ'
gauï verslápte hei ïÍê€rr Ook-Udllros: bl-eek niet
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in ataat om een geltjk spel te behalen en zo
ging deze wedstrijd al-s een nachtkaars uit
àet-.een benauwd.e 1-t o'rrerwinnlng voor de

#ifl5$ËI3ilï?;s*gyi*sosg m HïBtrsBsB"l +e"lsruBx:
('sle begin't nu om lZ uur) na.ar wel dat ook
deze keer de Jousters beter waren, dlt gezlen
de 5-1 nederlaag voor de Boar:nsters"
0lceboorn 3 noest op bezoek blJ ,ïoure 5.
Thuis met 7-Z gelÍonnên en de Jóusters warenbelust op een revaneê,
Dit hebbeb %e dan ook uitgebult r+ant ?,estuurden het derde net een ?*0 nederlaag hrris-waarts. .

Zondag 10 mei moet OLdeboorn 2 op bezoek bijF.I.S. 2. Alti jd. een moeili jke tègenstand.er]Zullen we het maar houden op een áelijk spel?
Ook 0ldeboorn 3 staat voor een zwa?e opgaàf:Ít.1. ult tegen Akkrun 4, Thuis net 9-ó ou"-loren. t,le zullen dan ook naar rekenán op eennecierlaag. Aan het Je_rle taak on te zorgen -:

!l! l."t geen dubbele eljfers worcten;
Oldeboorn 4 tenslotte ontvangt Aenwirden 2.Ufl gen gelljk.qpel 4-4, r+rat-'dit aangaat ennet de als a3.t1jd grole steun van ei[en supor_ters moet het nogellJk zijn om dan nri Ueioàpunten thuÍs te houdàn.
Sueceg.
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Uit dg ouclg doos ......... van Koos.
tekst: S,HuLsnan.

Na enlge óefenwedstrijde startte het eerste
elftal het seizoen 1967 -'68 net een 1-2
nederlaag tegen OorredlJk.
Het ïras een bar slechte wetlstrijd" waarbiJ
de neeste spelers de feesten nog in de benen
hadden. Deae ryaren destijds nog we1- van dins-
dag t/n donderdag, naar na de trainlng op
vri jdag (pff l) noest bi j van der f'eer-nog een
vat of wat worden leeggenaakt.
De wedstriJtl tegen 'iorrediJk wercl echter ovêr-
schaduwd. door een ernstige blessure van de
nieuvre middenvoor E.Vlnk"
Hij uroest na een botsing met de keeper van rletegenpartij net spoed naar het ziekenhuls worden
vervoerd en werd vanrrege inwendige kneuzingen
terstond geopereerd.
Eddy heeft naciien nooit ït€r gevoetbald.
De andere tegenstanrlers waren, Black Boys,
BLue Boys, Dokkum, Kollun, M.K.V., Stiens,
Trynwalden, de Wê1den en ttl.Z,S.
Voor de tr,reede wedstri jd tegen l)okkum was de
opstelling (volgens het 4-2-4 systeem) als
volgt: H. de Roos, M.Kleefstra, tI. Schriener,
H. Akkernan, S .Huisman , W.'.,riuite ( overgekomen
uit de A- j:rn. ), J.Kalsbeek, .!'l.Hulsnan,
0,$ehriemer, J.Jeeninga S.Knol.,
Het werd een J-O nederlaag. Ook de eerst-
volgende wedstrijde leverden louter neder-
lagen op. .Voor de reehtsbaek plaats werd

$ I Ëfrt ""?la 
e3 ïl t8Ë*r8*l'8f, d r . fr8aBf, 8*18""+ 8fi

aan het eerste "ruÍken'r. ïk'zíe ex-bokser Jelke
nog net een wit weggetrokken koppie voor de
wedstri jd tegen 1$.2.5. Ten overvl-oede vroeg
een med.espeler nog of hiJ rnisschien nerveus was.
Tenslotte werd het rechtsbaekprobleen opgelost
door 0.fiehrlemer naar aehteren te halen, Ben
goutlen greep van trainer Veenstra en lelder
0tter. Na een wat rninder geslaagd optreden iu
Kollwn l{erd ni jn broer l,liebreb t.b.v. Chr.
ï,antinga (oot< een nÍeuu 1.id) gepas,qeerd en
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beiiankte pront deflnitief voor het eerste
el-ftaL. Tèvens werd D''lfagenaar tot eerste
elftalspeler grpromoveerd. Pas eind Dovr werd
ln notabenetdà negende wedstriJd het eerste
punt behaald en nog wel tegen koploper Dokkum
it-t). Ook J.Adansó was weer eens van de partlj.
ào was de opstelllng lnnlddels drastlsch ver;
anderd alsnede het systeen. Br uerd lteer
'fourlerwets" geSpeeld en J.Jeenlnga werd laatste
osrlr De trainer roerd.e zíeh nogal in ons club-
blad midrlels stencil-s en sehreef ook wel pers-
oonliJke brleven aan bepaalile spelers. Dat wset
1k nog zo goed omdat ik ze zelf mocht bezorgen.
Schrl]ver dezes aat ït.1. biJna dageLljks met
on'?,e óefenneester ln de treln naar leeuwarden
te 'rsliJnen, en daarna nog even in het sta-
tionsreátaurant. Dit kon overl,qens niet ver-
hlnrleren dat hiJ het volgende seizoen tiideI.lJk
werd gepasseerd, hoofdzakeLlJk vanwege het
missen van trainingen. Maar wat wtl Je als Je
op zott Eiland woont (tenninste in de winter-
nàanden) en nlet neer met niJn broer kon n'e-
riJden , die zoals eerder venneld de kont tegen
de'krib-had geg:oeid. lllaar we lopen op de zakan
vooruit. De iièntte wedstriJcl ging t'eer verloren'
net 4-2 -trok Blaek Boys aan het langste elnd.
De op 6ón na onderste had toen aL zeven Plnten
en i<óItum reeds 10. Deze laatst'genoende club
zalt eehter wel het "haasJe" worilen. Ook ult
tegen U.K!V. vol-gde weer een neclerlaag.
Tefen dewálden noeet de striJcl bf i een í-1
stànd tien mlnuten voor het einde wegens niet
rvorden gestaakt. .En toen kwan de eindsprinÏ.
Ult tegán de t*állclen wêrd in Febr.r58 I'iefst
even nót 1-4 geïonnen en kon er bij Koos Hoonans
ln "De Peln" een kl-eln feest je worden gebouw<l.
H.R.Nieur+land wag de nieu',^re doelman en H.de Roos
werd veLd.speler, hetgeen hem ook lang niet
sleeht afglng. Daarná moest Stiens er'uret í-0
aan geloven.
In Nï j Beets wa6 Hentlrlk Nleuwl,and uo -ongelukktg
on na een botsing uet Johan de Boer'(de spits
van BLue Boye ) ziJn been te breken-
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Bij een 0-0 stand werd de werlstrijd gestaakt'
Het was voor Hend.rijk dubbeS" iammer, ^omdathl_j ook keeper van het F:rie,g Jgugdelftel w€ls.

fiet Hottle ïreer onder de lat werd het bij
Trynwálden een z\{a,ar bevochten 2-2. Dit in
stórnacht ig ?r€€re s . Wat ?,ema. was inniti dels ook
rijp voor Ïiet eerste bevonden. Kollutn moest de
weáeropsta"nding van OJ-deboorn ook ondervinden
(Z*O).-Theoretisch hadden rie deze ploeg tggn
reeri.s ingehaald. I)e ove?gespeel-de wedstrijd
tegen de '*álden eindlgde in een.brilstand.
D.Benedietue kwan na een paar weclstrijden in
het tweede de gelederen weer versterken.
0pnieuw moest er in Nii Beets tegen de BLauw-
hómden word.ën aangetreden on her restant van
de gestaakte wedstriid ult te spelen. Het
bl-eef 0--O in een verzengende hitte r maar ile
dorst werd bi. j De río1f via ober B.Brandinga
snel gelest. 0verigens: werd Blue Boys zelfs
kampióen na een besLisslngswedstrijd tegen
Dokkun.'Het krantje eindlgt nogal abrlbt'
naar 0ldeboo'rn wlst net het vege llif te redden.
Fr werd ook'nog net'J,'1 van M.K.Ï. gelÍonnen
(o.a. een doelpunt via een machtige'-'onhaal
van M.KLeefstra ) . De tvee lastste 'wedstri jden
werden verloren.
ïn de laatste r^'edstrl jd,uerden (toen rys.i81
veilig waren) nogal r"ra.t .jeugd'spelers uitge-
probeerd. Een zekere Jan de Jong verscheen
ook in beeld en zou het volgende seiaoen tot
bas isspeler uitgroeien.
Volgende keer komen de. andere. elftallen aan
de beurt en ik kan al vast verkla'ppen dat er
aelfs weer een vlerde op de been":werd gebracht'

ïfordt vervoLgd.
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OIDEBO0RN lC SBRSro0f lc.
I{alf tlen in de box aanvang 10 uur rtedstriJd,
scheidsreehter Blaauw.
Terug jn het veld kwamen RoeJ.of en ArJen Pier
na een Lange blessure tijd.
Dit zov niet na'n nakkelijke wedstrljd worden
onve tegenspelers ston-den boven aan op de lijst.
lVa vi jf minuten gespeeld de hebben maakte
Janco het eerste doelpunt.
Dat leek qoed voor ons.
Na de aftrap kwan Sersloot ln aetie en die
maakten er v]-ot 1-1 v&tlr Er werd van belde
kanten goecl gespeeld totdat er vlak voor de rust
een bal tussen de benen van de keeper van
de C doorrolde (ft due)e ruststand 2-1 voor
Êe rsloot .
Na de rust kre.gen Roelof en ArJen Pier
per.missie otn te doucbenr dit om hun spleren
in 3er'gpaam tempo op te voeren. De gebroeders
v.d.Vlught namen hun pLaats ovel. A1 spoetlig
werd heï nu 3-1 voor bersloot. ,Éen van ae
heren Vlught speelde eerst de nan en daarna
de bal. Maar ln de spelregeLs gtaat dat ie
net de ba1 moet spelen. Dit werd dus voor
oersloot een vriJË trap. anze keeper (ff dus)
kon nog weer eens de ba1 uit het net vissen'
.$ersloóf, maakte er 4-1 van. Sletse kaas werd
hier niet goed van 1otn achterstand liJ greep
ln en seoorde een praehtig doelpunt boven in
de hoek van het doel.'
Snel hlerna .maakte Ger.qloot er 5-e van.
Er was nlet neer een kans voor on.q on. rl.eze
eindstand te veranrleren, dus het bLeef
5-2 voor f;ersl.oot.

l.K.Psepjes (p.s. hoe kwamen de lijnen zo krom).
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OT.,DEBOOR}Ï IC - fTJNJE íC.

Zaterdag, ?- 'eí moesten
iíitti" ïc. De uitslagen
tegen deze Ploeg !Íaren:

we ,thuie ,spelen tegeg
'van voor àe winterstoP
Tllne 0'boora 7-?
o'Ëoorn - TiJne 7-2

$u moesten we dus voor de derde^kger en we

irr"tÀn a1 snel aehter te staan 0-í '
iiáá"-ár snel maakte onne spits ïi9t"9 1-1'
t'i;t-voor de rust nnaakte d'eze zelf d?,?-1'
I'iá"rt"i-bakje in"" maakte (ne1 yordt we1 wat
eentoning)-deze zelfede nan 1-1' -:
En al snel "*"á rràt a-1 r{eer door de zelftle
knaap. Bil een-5-i st?nil (wóer ale ldioot)
kregen we nog eán doelPunt tqgel 2:?'
N;à;i-"e riiità-árt plêziertjó haaden gegund

;ï;;;" "ii "eËr 
ln dè aanval en de al vaker

ïànóenae ócoorde 6-2 en tot besl-ult nog maar
;;;; 7-2 on áè-ar 2 keer behaaLde stand' nog
eens oP PaPler te zetten

De Rechtsback.

ffiffi &Y
otDEBooRN - TERWISPEL.: '1

hrij noesten zaterdag tegen Terwispel.
Na ongeveer 5 urinutón sóoordë.'!kr 1-O dus'
bà.rná maakte ik er nog een, maar even daarna
r*àfte Ter'!,tispel er een dus met'2-f de nret ln'
fgà-a" thee naàkte Pleter Ate'-êr''eeï en. Dagmar
2 dus ve hebben net: 5-l' gewoïm9n?''

HenrLeo.
i .,,:
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OIDEBOORN . 'Í.|IARGA,

Zaluetdag. om- 10.J0 uur namen ïÍs de aftrap r
?Iarga sóeetàe goed over en kregen veeL kansen.
Maai ook Oldeboorro .kreeg kansen.
Ult één van dle kansen -scoorde Dagnar het
eerste doelpunt í-0 en Warga kon ook goed
voetbalLen án dat lieten ze zien en naakten
een goal 1-1 en het vtas Pauze,
Het was in de tr,reede hel-ft ook spannenr Henrico
maakte 2-1 en toen ook nog 5'f i'rarga hield
rLe spanning er in en maakte 3-2 en toen het
l-a.atÁte winnende doeLpunt van Henrico en dat
lr&s 4-2 voor Oldeboorn en dat !Ías de eind-
stand ook.

Daguar Veneklaas.

EÉES DIT NIET !
rnleedno g nri
voatba 0 !ar,.ein.

Íï\0|í modawankrtrrc uan Hanrr,n OvorzáíeP

an UJc,ndoa UaavrstRa

W;i vac\rlc'r,ht on |'l op he[ ua

Jdtntna mn le- rrnoootlccÍ\,
ha[ ,JafJ orn U lo.,{í't

Pnonrryschieleu op hef

ARrrlunme 1.30 uu(

znlortofrG.lo-r
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I9Bï10 wat

mei F-pup. 614 1453

nel A-Jun , 152 "3105

rnel C-Jun. tSZ :3260

nei D-pup. 460 ll24
nel E-pup. 556 1196

Akkruu -
Oldeboorn c
TlJnJ.g .. ''
oldebooiti ;
WÍspolla r

'01debóorn.

Woudsend.

. Oldeboorn.

. Langeawaag.

.Oldeboorn.

18.00 uur.
11.15 uur.
10.00 uur,.

10.30 uur,
11.15 uur.

tÍ{,c0 1.soDQ6nR
10.00

?0?Ír

52

tr.r. 
s. L

fftl't{Runq-
oL0g000{?e} 2

0 L0f60cí{N 3
?0 0LoEnmn$ q - v.rÍ. REN6wlmEN to-00

JEUGDC0I'í!{ÍSSIE V .V . 0IDEBo0RN.

I{EI VERGADERING MET TIET BESTUUR VAN DEI.IAAIIDAGAVOND 11 I

. v.v.oLDEBOORN..

AATI.'ANG 2O.OO UUR IN DE T(ANTINE

$ndermeer worden besproken de r:tJden en avonden rtaarop de Jeugd

voLgend selgoen zal traÍnen.

H.v.d.Krleke.
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Midd.v. met zecr gr. act.radius
gewend l-8-l te sp. zoekt sub-
toppeÍ met dit syst. Clubs met
4-24 gelieve niet te reflecteren.

*

Aangeb.2fi) uiterst valse bou-
viers voor tribunebewaking.

*
l0 biiziende, wat oudere duit-
se herders zoeken arme bega-
kingsdienst (met goede ogen)
om in nauwe samenwerking
dreigend te kunnen oPtr.

*

Manl, suppoost zoekt vr. sup-
poost om samen aan kl. sup.
poostjes te gaan denken.

*

Corpulente goalie (typ. Schrij-
ven) z.k.m. solide achterh. Ben
niet vies van uitlopen en blok-
keren.

*

Eerrb. L.back zoekt links ach-
tervel$ werk. Welke tobclub
durft,hct met me aan?

*

-12*

Masseur zoekt spelen met onw.
spreÍen.

*


