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KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR 2O.OO ULJR

0verz icht,
De zomar ls ons uat ae ïf3O aangaat L,eEr gepaseeerd
alhoer.rel ule beter moeten ulaten maar er nog steeds
near ult ktJken of hfj alsnog zal komen. Oit bete-
kend eehter urel dat L,B rJeêr de R ln de maand hebban
en dug de voetbal competltie al L,eer een paat ueken
draal t.
7o trad het 1e op zondag 6 sept. al diract aan
tegen BIeu Boys. In een matige uedstrlJd lukte het
de sterk verjongde BoarnEters da puntjes door êen
3-1 overuinning thuÍs te houden.
0ldeboorn 2 daar en tegen llep al de aersta ued-
striJd tegen een gevoelige nedarlaag op. In Sneek
uerd van LSC 6 met 4-1 verloren. Oorzaak, zullen
lJ€ het maar houden op de r,lel z€er korte voorbereiding.
Voor hEt 3e 3n 4e uaren daza zondag nog gtsen r.red-
striJden vastgesteld.
Uel L,as dít het gaval op zondag 1 3 sept"
Het gedegradeerde 3a moest ts ochtende aantreden
tegeÀ 05Í 6 . 7a r,listen besllst nlet meer r.rat sen
overurlnning Éíi3, maar ondanks dat urerd het e6n royale
7-1 overulnning. Dit is natuurlljk ue1 aven gevierd.
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De cantlnabaag mag alleen maar hopen dat allE thuis-
uledstrtJden r.rordeÀ gauonnÉn. Het ergate 

- 
voor de

"páiara-i" 
uel als ie dan elndefijk thuiskomEn.

Í'l;;; àf" ik goed ben ingellcht, qàen zorgen ze hebben
het allemaail overlaaf d.
0ok 0ldeboorn 2 had rs morgang ean thulslredstrijd
;:1.-lág"n rrs 2. fen in dà 1e helft e€n iets
sterker 0ldeboorn 2. Dle 1 -0 voorsprong bij de t!9!
uas zeket verdiend. Na de rust kon FFS echter geliJk
À"x"ne urat er daarna nog gebeurd is, jammer maal de

scheiásrechter heef t de 
-r.lEdstriJd nlet ult laten

spelen. Hfi zocht voortiidig de .kleedkamer 6F?

óiOáUoo"n í naO €en zb,arÊ ultr.redstrtjd in Bn tegan
È.f.nrizËtÍlr Hler bleek dat de jonge ploag nog snel-
Éeid te kort kuram tegen dit Bakhuizen. lYlochten Br

"i-["rpioanginàpiratíere 
zijn bfl 0tdeboorn dan zal

"r 
rÀtlr uit een ander vaatJe getapt moeten uorden.

0e 1-0 achterstand bf i de rust r^'as dan ook r^rel

terecht. De uiteÍndefiSXe uitsl'ag 4-0 9af r're1 aan
d;t oe splteen nachtelóos Lrarenr terb'iJL ook de

verdedlging lekken vartoonde.
Èàpàtijt r; de selectle van hEt 1e er zich van
ber,lust'dat za uitelndcfiik varan op het vlaggeschl-p
uÀÀ A* UV gldeboorn. Da rieeste 'van da selectie zij'n
dat zich zeker beuuat maar er'zljn ar ook e€n paa,r

bij die daar hat lak aan hebben. Dit is dan erg
j;;r;; voo" de uel gerieusÊ, dulF.dan ook best te
ËiÀirán, probaer met eLkaar er ietg van te makan
Oáor voóràt flt de uredstrijd te beginnen' Dê_3up-
pà"l"u ulLlen 0l.debo*ln r.raàr in de 1a kI' FUB'
bLoauoorn 1 .de eupport'rs rekenen op jullie'

Dít schrljven is van voor de Gondelvaart. Gelukklg
komt er 8.s. zondaq á6n der zuakken op, bazoek en

rekenen LJê er toch op dat ondanke de r.rel zekere
na"ee6n van de Gondelvaart de beide puntjes in
0ldsboorn zu].Len bf;ivein'
gldebsorn 4 had aLs ie 6ledstri"Jd ult tegen Plildam 4'
nndanke dat 0ldebaorn sterker lrasr bjas het toch
flifOu* dat uiieindellJk met qe puntJes ging *lrijken,
Dlt is Oan r,reei'lete áat geef t te dánken' fen nieuua
[ó*p"" in dB goal sn l,Jatza in da spÍts' Ik bedoel' maar

lag dit dsn nu aan de. nieuue doelman of aan de

nióur.la robuste apits,'Bij navraag is miJ dan ook



gsen duldeliJkheid verEchaft. Ban dan ook vast van
plan Brsr zondagmorgen aanL,ezig te zljn blJ de
r,ledstrtjd om zelf te kunnen constateren uat sr bf j
de mannen van Henk ni6t klopt.
Zondag 20 sept'.
Nu r,lag lk aanuezig en kon zonder omt,sgen zaggen de
thuisbliJversí hebben uat gemÍst. lYlet sen groot r.roord
gezegd, tk heb me erg geamueeerd, A1e men dan zag
hoe Jan de Jong (actiaf aIs altljd) technisehe
hoogstandJee verrichte om daarmea aan de goal11
duldelijk te maken hoe er teruggespeeld moÉstr r,lorden
Geuoon fantastÍech om naar te kÍjken, Gesn uronder
dat 0ldebosrn 4 met de rust dan ook ean confortabele
2-B vqsrsprong had genomen. Jammer dat Jan ook na
de rust doorging met intrueren op tarugspel€n.
Het gÍng trour.rsns maar êan paar kser mi$. Tot
overmaat van ranp oek nog Ben pennel tegen 6n het
u,ag maar zo van 2-0 heleae 2-3.
0ok biJ het 4e hadden ze da feeeten nog ln de benen"
zodat za niet bij machte uraran om nog Íete aan die
achtÈrstand te doen. trJat sn6u, masr uel net 2-3 vÊr-
loren. Ook a,s. zondagmorg€n ook Lreer om 10,30 ssn
thuÍsuedstri jd. Van dlt AenL,Írdem dat op bezoek 'komt
ig mij nÍets bekend, maar-hiJ of zlj dle nog r^rat
technlek op uil dosn kan lk zeker aanrEden om dan
zondagmorgen aanuezig te zlJn.
Oldeboorn 3 rnoEgt om 10.50 uur en ook zlj hadden
vast de Gondelvaart nog in da benen, in Sneek zÍjn
om daar teEen Black Boys 4 te proberen de puntjes
mee naar huig te hêmsn. 0m kort te zíJn ze leverden
daar Ëen knappe prsstatiel ulant za kuamen met Eon
5-2 overr^rlnning breer thuís. 0p zr.ch een knappe
prestatie maar zo vlak na de feesten geuoon fantastisch
0ok a.s. zondag L,eer esn uituedetrijd, nu naar
BolsLrard tegan CAB 5, Veel succss.
0ldaboorn 2 had ook een ultr,ledstrijd n.1. naar
St.Nic, tegen Renado 4, altiJd sen Lastlge tegen-
standar naar za leverden BBn knappe prestatie door
Ranado ssn 2-Z geltjk spgl af te dr,rl.ngen, Tot tuee
kaer toe moeet dE achteretand uorden uegger,lerkt.
A.!t. zondag om 11 uur thuls tegen Lemmer 5.0k dit
ls altijd Bsn drage teganstander gÊu.esst en de
mannen van het 2a zullen het zeker niet geÍnakkelljk
kriJgen maar to'ch rakensn n,e op e€n ovsrr"rinning
voor da Boarnatere.
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Rest nog 0ldeboorn 1.
Het eenioudlgst uas Ínaar gouroon de uitaLag t9 yerl 

-

meLden dan r.ràs i.k er af magr dat zou onredellJk ziJn.
ONU sen ploeg die nog gBen uedstrlJd had g€L'onnen
zaq tegeir diI r,rankale 0ldeboorn ziJn kans Echoon
an-nleíand lal ontkennen aIs ik schrlJf za hebben
dit keurlg óttgebuit En van medelÍjdan uras geen
sprake, dá Boarnstars kregen met ?*3 klop an var-
dar hoePt Bl niets aan te L,orden toegevoegd. In het
archÍef en verdar deze r,redstri jd maar gauL, vergaten.
Hopet.i jk zi jn ze á.8r zondag r,leer in hun oude doen
an'latàn za ult tegen AenL,irdem zien dat za ook
nog kunnen vo€tball8n. 7e zlJn aan hun aanhang
veiplicht, om dan nu L,ear echt er tegenaan te gaan.
en de belde punten mee naar 0l'deboorn te neÍflen.
Succes toegeurenst.
Rest nog uÍtslagen
01da boorn
Bui tenpost
5 t,.3acob
Sparta
Thor
Boo rnbergum
Stand 2 kl. A

1 Sparta 59
2 Bultenpost
3 Thor
4 Boornbergum
5 Bakhuizen
6 AUV
7 Bleu Boys
I 0ldeboorn
9 ONV
1 0 5t. Jacob
11 FFs
1 2 Aenguirdem

Bn stand 2a kl.A
oNV 3-1
BLeu Eoys 2-0
Eakhuizen 2-z
A enr.rlrdam 6-1
AUV 3-1
TTS _ 1-1

3-6 18- 1

3-6 8- 1

3-5 12- 2
3-3 4- 3
3-3 6- 5
2-2 3- 4
3-Z 3- 6
5-2 6-12
3-2 7-2s
3-1 4- 7
2-1' 2- 6
3-1 4- I

Programma 4 okt. 1987
fildeboorn 1 - AVV 14 uur
Hubert Sneak 0ldeboorn 2 13 uur
ïurkse Boys 4 0ldeboorn 4 14 uur
ílLdeboorn 3 - FUC I 10 uur
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Uoetbalkamp Sondel 1987
Uan maandag 1? áUQr t/n vrÍJdag 22 aug. zíJn ule naar
het voetbal.kamp ggussst. UiJ dat tlaren Udor Siater 

.

Henrico an ik Plater Ate.
Van onze grtoepsleidEr Cees Jan kregen L,tj alle dagen
tralning. U€ moest'en drÍbbelenr baloefeningen Bn
kopgen.

0p da derde dag moesten L,iJ het opnemen t'egan €Bn
plaatseli jke voetbalcl.ub, ftlo 0. K. p ualke uiJ hepben
geuonnen met 8-3.ts Alonds uas het vaak laat voordat uiJ sliepen.
Ue sliepen rnet zijn achten op ê6n kamer zodat er
veEl r,rerd geouuehoBrd"
Het is aen mool.e ueek'geueest sn hebben ook heel
uat geleerd, ,

Pleter Ate,

ÍIhor - OLtteboorn L (bekeruedetrtJtt) en 0lcLeboortt -
31ue 3oys,

Donderilag 1O eeptenber moest Oltleboorn aantreilen
voor de freonsklp beker en wel tegen Íhor.
De thuÍselub begon dLrect aan te vallen en d'at
Leverde al vrlJvtoeg de le en laatate treffer op
voor fhor maar daar ltet OLtleboort het nÍet blJ
zlttea, en apoortle ook 4 naa1, dus rron 0ldeboorn d'e

1e sedstrlJd voor de freonakÍpbeker.



Nu ras cle vraag det 0ldebooln Yeer neal Delfstaa-
huizea noeet on rts volgende bekerïedgtrtJd te epelen,
rant DelfEtrahuÍzen noeet tegen De Slesse aantred.en.
I{aar De SLesse heeft tleze retlstrlJd geronnen tlua
noet 0l"debotrn tlonder 24 sept. naaÍ De 3lesse om eolr
bekerryedetrlJd te epeLen.
l)an nog de vectstrlJd Oldeboorn - 31ue Eoye.
Deze vàrd gespeeLtt op zondag 6 sept.t dLt vge de
eerste conpetltlewetls{nei Jcl.
0Lrteboor.n ríst door een goel van EonkÍ.e op een
1-0 voorsprong ta komen en voetba.lcle ao nog even
l-ekker door totdat Sybrantl 0osterbaan voor de tueeile
treffer van Olitebooun kon.zorgenr nê43 nlet Lang
daarna naakte .Blue Boys 2-L maa.r daar naakte Jan
NiJdan vl"ak vootr het Laatste flultsl6naa)- nog even
veranderlng Ln, dtoor net een mooLe onhaal voor
]-L te zorgen.
Zo nas de eerste conpetltlewetlstrlJtl geronnen ên Ye
hopen dat er nog veel zoel"s deze zu}len volgen en
nog nijn ercuue voor het te laat lnleveren van dlet
verslag:,

-Struo 
- 1J111en.

Bakhulzen - Ol.deboorn 1

Zonilag 1l sept. toogile ile trots van voetbalninnencl
Okieboora (voor deze weclatrtJrl ln leder 6eva1 nog
wel ) naar BekhuÍ.gen on het op te neuen tegen rte
plaatsell Jke voetbalcLub.
l{a de epeeoh van de coach gingen we voL goele noed
(enkelen uÍ.tgezonderd) het veldt op. Xet llep cllrect
na de aftrap a1 rffoÉr gïÍn meter'r en ïe lrtramen
enkeLe nsLen goeil reg'. tÍaar na een half uurtJe
rerd er door ondergetekende aan de zg:n, noodlen
getrokken, Deze overtreillng reril net bulten het
etrafachopgebleil genaakt naar reril bestraft aLs
strafschop. Deze verrl benut en ?,o vèls ile stand 1-0.
Dlt veril geh*ndhaafd tot de rust.
líatlat alLea even op een rÍJtJe ïa.E gezet gingen re
met éón frLsse kraoht het vieze Í€er rser Ln.
Deze frlsse kracht rad J.Yleser dlle Ínvlel voor de
nÍet echt frlsse Syb. 0osterbaan.



Eet apel van 0ldeboorn rerd iets beter, maar nÍet zobest dat er rerê 6eeaoord,. l{a een }martÍer werd ervoor d.e tweed.e kee:r geuieseld. Earo 0osterbaan voor
fle! T. (díe overXgêna nogel klaa6de over ntet afte frlsse ludrt ln dte Dug-9q11.
Deze ulseel betekenrre dat de aehterhoede L tegen Lmoest spelen. Dlt gtng nÍ.et geheeL vLekkeLoos want
aL zeer sneL nerd het 2-o, 

,

Maar nog geen I nln. later scoord.e ttAggu met een
heerlÍJke lob geen 2r1 , naar ]-0 voor BakhuÍzen.
Ook -Old,eboorn kreeg enkele kaneJea ma.ar deze wertlen
nlet benut.
Bakhulzen scoorde daaren tegen nog weL een keer en
zo werd ile einclstandl op 4-0 gebracht. Metera zaaal
erover en lk hoop d"at het publtek (ale toctr nee warên
gekonen) volgenclè week zonleg on 14.00 uur reêr
terng te zlen ( als een Íetler u rn ogên opên kan krtJgea)
1n cle thuigrecletrlJd tegen 0.S.V.

Jofan llysna.

Olileboornl-0.S,ï.6
Zonda6norgen L0 urrr ldas het veer zovet ilat re *eer
aoegten voetball.en en ueL tegen 0.s.r. ult lreeuvarden.
Nadat er eikele s.IleLers ite dóelnetten aclrter ile 6oa1s
hadcten gehangen en l(laas pogtna d.e hoelrvlaggen had
geplaatet kondte we ons verkleden.
Bet tlerite trad biJna ongerrlJzígd a:n net cttt verschll
dat JohanlleB ïan dter Sluis L'e€r op doel stond, en
8d.dy Rienersna de aohterhoerie ie Èonen versterken.
l{a het f,Lultslgnaal van de scheiilErechter v.d.L&an
was het monent daar. le een rat gellJk opgaanêe
strÍJcl vas het na ongeyeer'10 min. Keeo KaLebeek
d.ie de score opende 1-0.Een paar mín. leter was het
Jelle Yleser rlle scoord.e , naar op aanwlJulng van d"e
grensrechter keurd.e de scheld.sreohter deze af Hagens
buitenspel.. ïlak yoor rust was het cte linksbak van
0.S.I. d.le een aanvaL van ons wílrtesroorkomen iloor
de bal ha.rd weg..te t:eappen me&r helaaa voer hen



schoot htJ vla Keeg Kalsbeek zrn lÍchaan Ln eÍgen doel
2-0. l{a het vertrourrle bakJe thee van Ynze -en Annle
Blaauv narên het weer tle SoarnsterE ctíE ln cle aanval
gingen en he,t ras JeLle Vl.sser tlle veer scoorcle ï-0.
Korli claatna 'een kleln mlsverstard ln cle achterhoetle en
0.S.I. gooord€ tegen J-L. Maar rloord.at het bubliek
ín vo1le getal"Le aanvezlg, begonnen te roepen 10t 1"0

dacht Jorle Quarre daer noet 1k maar een begln meê

saken en scoortte 4-1 en net het kopple nog nel.
Ock Pleter Boekstra rou rnee doen net de voor ons
onbekencte cloeLpunten regen en scgorde van ul"t een
hoekechop 5-I. Onze grenftlechter en tevens ttJdeltJke
leidter ( onze echte lelcler Je1sna vou effe tennlssen)
Hans PoepJes dacht: als i,ot hLer zo gemakkellJk gaat
r*11 ik ile laatste L0 nl.n. ook nog evên meedoen.
(iráa irft ook een etrltíke reden án te douehen) en
nLsgchíen even een goaltJe nee pikken enl zo gezegil
ro gedaan.
$a ongeveer 2 min. eeoorde hiJ oud'ewete hartt Ín tle
rechter hoek 6-L. Daar de voorraclen luoht blJ de neegto
cok a1 aardig ueren geslonken, zetten Jorla Quarré
en l3.sas Poetna rrog €ên Sdn tveetJe op en }Íepen
ro na,ar door ile achterhoeile van 0.S.I heen oB doeL
sf en toen maakte Jorie er nog ?-1 varrr vet tevene
ook ile el.ndetend. nas.
lía de ued.strlJrt hÍeLrlen ve het tenpo erin want ns
de douche glng ile hele ploeg de kantlne !n on te
trainen voor de komende feestdagen.
J&, feestilegen en dan., o r...8r8r zonclegnorgen alweer
een yeilstrÍJd en reL ult tegen Bi.eck Boys. 0ver
hoe - nat - Iraar uitslag en reie za1 lï ultvoerÍg
rorclen ingelleht cloor ile volgendle verslaggever,rlerder rens lk a1le Soarnsters een paar gezelllge
feesten toe net hopel"lJk"beter rreer aLe vorlg Jaar.

Un verslagg:evêr deze reek,
Joh. Brouset,



OLDEBOORN 4.
t'Je vertrokken om 9 uur naar lYlildam.
ï/e gingen bEhalve trHarryrr ongatraind naar de r.ledstrlJd.
Ue iouáen om 10 uur beginnen maar het uard half elf,
0e u,BdstriJd Íïildam t, 0ldeboorn 4t rlat zou 6rvan
komen.
0e êBrste ffilftl schaidsrechter let daar maar niet oPr
grnsreehter dat zien r.le ural??
fiild.r had de aftrapr uE speelden heel vaak kansen
om oF het doel te achietenp ffiáar díe mislukten'Jammer'
De andera plo€g had de kans om Lrser êen doelpunt
te maken maar oie mialukte ook r^lent Hank Rodanberg
uuerd door de fllldammers Stantey lïenzo genoemd ,
omda-t hij al die ballEn tegen hietd en dat L,aren de
tttitdammeis nÍet ger,lend. 0aar dooe r.rerd hi j een
baetje moe en ja hoor de ltllldammers krgen mat geluk
een áoelpunt 1*0,Dat.uas na 20 mlnuten dus hrB hadden
r,reer de aftrap.
l.te gingen a/en mBt ds bal spelen. en potverdikkeme
hadien-za de baL van ons afgepakt sn schopten
keihard in het doEI Ên de keeper L,as kansloos.
Nou L,eer de af traP met 2-B achter.
L,Je speelden de bal, de anderen hadden b'Ber de bal
ze schopbn de bal naar -volÊn, onze grensracht'er
steekt de vlaq omhoog en de schsidsrechter zou hat
f lultje pakken an een van de lYltldammErs zaí dat het
niet r.laar Lras en steekt het ftuitje r,reor in zijn zak'
De man dia volgens onzB grBnsrBchter buitenspel
stond echopte r,rel zo rnis dab r^lij de bal tre€f hadden
an onzÊ grensrachtar praatta av€n langs de liJn
naar het vald tagan scheidsrechter, dat gebeurda nlat
1 kear maar zoveál dat de scheidsrechter zeLt nu- 

-

qÊ€n grapjes mEÊr. Terr.rijl dat gebeurde schopte êán
i"n oir"'ópelere de bal legen de kaaperen lk dacht
daar moet ik heen, uant de keeper had de bal niet
goed vast, Ik sprong over. de keeper heen nam de baL
riet qeluk mee maar zB kr,iailen achter me aan' EÊn

schiiterende ber,raging Bn dE bal ging met aen schui-
vertjs het doel in 2*1.
FranÉ Kooistra van tíl11dam keek met grote verL,onderlng
hoè lk h.et daEd €n daarna LraÍt het' pauzg.
Da echeidsrechter urerd vervalend voor. o118r

2a helft.
l,Je hadden da.,a,f trap, da bal r,lerd naar voren geschopt"
Ef uerd nog- steeds met de schaidsrechter gepraat'

G_
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Ve gaan verclêr. Een van ons rring ile baL haagt gp, naar
d.ie nlsta hen en daarna ging ite bal rlchtÍng de reeh-
ter cloelpaal en toen nes lk er als de klppen btJ ea naet
een schlttcrende trap glng tle baL ln ile korte hoek
boven ln de kruÍslng 2-? en cle villclanuers zaten nou
echt nlet te klappen voor zorn nooL doelpunt.
Daarna ïaren $e nergêns, ue gchelilsreehter en ile
steun van de llll.cl.anners of net andercoro, d,e mlldan-
msrs naakten reet een doelpunt J-2. rte schelilsrechter
Juiehde nog hardler dan de keeper van nllcla,n en toen
nog êên tloelpuuli 4-2 en ilat ras ook nog de eindEta"ncl.
'rsobeid,srechter r naard.eLoos zeggen ze.

Earr-5r Srandsna.

Mlldan4 -Oldeboorn4.
Leike werlstrÍJd, vooral de tveede he!.ft.De kansen werd.en $"! benut, alg ne daarln nat neerge'uk^hadden gehact, dan wa=ár, ae ireà-p"iï1", ,""naar Oldeboorn gegaan. van trree nur. aairter-iottree. gètlJk ( uàfae doetpuni", g"""oordt door-riar=y)praehtlg, naar toen.
0lcleboorn 4 veel gterker. ltatze, Keer en Harry
-l:dg" gr3]]es &an, naar het lukte niet. l{et wat te

ïii l ilffili :;"ï":l *"i;::""9i3-ï*:lr ;i; ;r_Í: ;, 
",een pracht van etoeipun*, *"*i onze keapê:t en ver_decll.gera niets asn Èond.en doán.

fet {an nog op 4-2 en al wat plÍLcta,ul }r&s, ras d,aarneetevreden

ï.eider.Eenk rte Jong



Uit dg oude doos ....... c.. i r r rVBÍl K085.
tekst. SJ.Huisman.
Het 1g op.Att momant donderdagavond 1719.
Het f eest-ger.leld kan dus zo meteen Lresr losbargten.
Schrljver dezes zít echtar thuis maa! ta uachten
tot hót een beetje donker uordt. 0nze geachte
buurtverslerders hadden voor de tuaede'achteraefl-
volgende keer kans gazlen mij met sen stekker van
de feest,versÍerlng op te echepen. 70 dtringerr ze ean
ÊEnzama vrljgezel tot aen regelmatige tarugkeer
naar huis.
Inmiddels ln esn bomvol Hotal Goerres aangekoman'
6n uordt door Jan NtJdam bii de lurven gepgkt.
Jan blEek namaliik maker tE ztJn van het fraaie
derda doelpunt tegen BlEu Boys an nlet Jan vndn Uoude
zoale door miJ in het Ívlld-Frleàander b,ae varkondigd.
Ik kan het nlat helpen Jan, hat uitricht tlerd miJ
enigazÍnde ontnomen uanusge de 9eLa toeschouuers
voor mÍJn neua Bn bovendÍEn L,as de bril baelagen.
Bij aen-volgende doetr.punt van Jou zullen Lra dàár axtra
aandacht aan begteden-, Kunnen ze hat in Akkrum ook
even lezen. Dan nu terug ln de tÍJd.
Behalve tegen Heerenvean 3r zoals in de vorige
afLevering reeds is vermeld, oefende het aerste
voor het sel.zoEn 19Í8 - t69 ook nog taqen TFS.,
Akkrum en Spertcl.ub Joure, G.0Ëter Lrerd na en19
aandrinqen bereid gevondan breer als lelder te fung-
er6n en trainer Lras nog ste'*'eds S,Vaenstra. De eerste
cornpetitleuedstrijd Lrerd eBn 4-2 naderLaag tagen
fíl.K.V. ( op zondag na het f eest ). Daarna een
ietuet fortulnlijke 1-0 overr,rinning tegan Gorredijk.
Uoor de darde uredstrtjd tegen Black Bays L,ae da
opetelling {A-Z-a) a1s yolgt: H. dE Roos, 0'Schriemer
(destí jds nog gsÊn ober) r íï1. KLeef etra, H.Akkerman,
5.Knol, J.Jeeninga, A, Jeeninga, S.Uatzsma, D'
Benedictus, J.KaLsbeek, J, de Jongn U.Schriemer
uas niatt fit en ook H,Akkerman zou het laten af*
ueten. Uoor hem mocht Koos himeElf opdraven als
rechter middenvelder an J.3eeninga r,lerd centrale
verdedÍger;'Het draaide op aen 1-0 nederlaag uit*
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De volgende r,ledstrÍ jd tegen Irnsum eindigde ln aÊn
2-4 neóerlaag. In het clubblad uerd ongezouten
kritiek op hát 4-2-4 systeem gqleverdr Ook tËgen
C.A,8. r,rerd het Ban nederlaag (1-3). Eind oktober

"átá- 
à" einOeliJ k ger.roànen. Ui t tegen de Llálden trok

Oldeboorn met 1:2 áan het, langste eind' R.Dam
roór,t anige tijd als llnksback pràbÊren. giJ Trynr,ráLden
aan pak sÍaag van 5-0. Het eerste doelpunt ontstond
na een mislukte terugepeel van linksbuitEn (f)
3an de Jong r l

Begln dacember krJeÍn BLack Boys op bszoek.
Kooe mocht na 10 mlnuten spelen de geblesseerde
R.Dam vervangen €n bleaf ook vErder het gehale
salzoen ln de basis 8taan. Oir overigens tot onga-
noegen van de lelder €n een aantal spelers van het
tuleáde, dat toen nog ongBslagen bovenaan stond.
DE sfeár ln de verenlging L,aa om te snijden. Êlke
leider trvochttt voor ziJn eigen elf tal eó het atgemeen
clubbalang r,rerd volledig ult het oog vErlorán. 

:

Tegen gtaàk Boye uaa míjn tegenstander een zekère
R;Ë Je r,lri ( níet da onFortuinliJke AJax-speler)
in latare jaren Een sblLega. Hlj uas toen lnmiddelr
aL nsar Hubert SnEek verkast. 0h iar de ultelag :

1-1 . Elnd Ja .t69 kon er L,ser gevoetbald utordEn mat
als reeultátan een 1-0 nederlaag ln lrnsum en thuis
0-0 tegen G.A.U.C, Daarna via Een omstreden penalty
een 0-i verlles tegen lvl.K'V. De voorhoede kon 96Bn
vuiet mear maken. In tlen aChterEenvolgende tledstrijden
r.rard nist geccoord. 0m dit euvel te vefhelpen uerd
er nog geoáfend teger, de ttoudJesrr van het vlerde.
Ook tágen deze taais rakkere uerd pas laat de Ecore
geopanà, Lraarna ar nog vier doalpunten vielen.
In maart uaer een puntSe mlddels ean 0-0 in Gorredijk
Er kuam eÈn nieuue st'Er da, geLederen versterkent
eÊn zekare Y.Blaaur.l, tllj kr,lam van Jubbega en maakt'
zlch thans verdienstèIiik ale leider van het eerste
elft,al Ên runt samen mel echtgenote Annie de kántina.
U.Uuite maakte zijn rentree ln het eergte 8n ook
kuam H.Poepjes ean paar r.redstri jden in beEld.
In Eolsuard kregan L,e van C.A. B. DÊt 4-0 llk op stuk.
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ook Stlens uist in 0ldeboorn pas in de elotfase
te urÍnnen (O-Z). Varvolgens kusm orsr Dokkum

i["Àpio"naÈanOiOaat) op bezoek en Lraer eBn neder-
laag ( O-l ) . Eervol da t, urel.
tl.z ]s.' r.rlittin 0ldeboorn met 0-1 te uinnen' In
Grouu rlerd tegen G.A.V.C. met 2'1 verloren en
hetzelfde gebáurde in 5tien. Uel u,êer doel-puntent
maar dat 1áverde geen punten op. De laatst,e r,redstriJd
L,as ult tegen 1,,, Z;S. 0ndanks een verdiene teli j k geliJ k
snel 1-1 bátet<ende dit degradatie, aangezien mede

J*ó""datie-kandidaat De tJálden ook een punt rlist te
Pakken' uordt vervorgd' .

E-Pupillen
0ldeboorn en lrlarga.
Het uas 12 sePtember.
lrle uaren asn het voetballen. 0e echeidsrechter u,aa

ueL goed. En de gr€nsrechtar uas er niet'
In d; aerate nelFt hebben u,e 0-5 geepeeld'
lïlaar ua hebben r.rel goed gaspealdp ulant uij hadden
van de r.lind aF. ttlaai L,s konden gsan doelpunten
rà*"n. iLj hadden direlct esn doelpunt. E"n kr,lartler
daarna haáden zs L,eer êen doelpunt EÊn daarna Lreer.
Toen hadden r,re de bal L,aer in Ons doel an toen fluite
de scheldsrechter drÍe kasr En hadden !J€ pauze'
Be tr,reede helft.
tle L,arÊn aan hat voetbal'len en
tuee doelPunten sn daarna LrBBr
En daarna nog drle doelPunten'
En toen L,as de uedstrijd afgel"open.

Haiko Akkermans'

:ÏYXXXXYXXYX:{XX)TX XXXTYXXXXT XXXXXXX XXXXXYXXXXXXïXXXXXXXXXXXX":{

direkt kr.lamen ar b,esr
ssn doelPunt.

2e.

3e,

Wl Jzlglng aanï/angsuur

Doorha.len

Toevoegen

Toevoegen

o5

o2

L,s,C. 6

c.A.B.5
,5t. Anna 5

0.s,Í.6

1',| .4' uur.

11.00

12.00

01

03*15-



1E.

A jun.
I jun.

À jun. 11,
3 jun.215
D pup. 466
E pup. 508

-BEKER-wedstri jden. Donderdag 24

S48 winn. Delfstrahui zen/ de Blesse
t itrinn, thor/0l*eboorri

A3 D.il{.P 0ldebosrn
BB Oldebeorrt -ï.,0 .P , '63

sept.

18.30
18. 30

1 8. 1,J

Conpetitie-v,red.qtri jden 23, 25, ?6en?7 sept

Ï'
F

klas se iY. ÍlÍ.
pup. ilA 1 428
pup. 610 143A

ï{e ds tri j cl

V. V. Aengwircien
G,À.V, C.

-0Ldeboern
-0ldebosrrr

-0ldebeorn
-0Ideboorn

'a

-Langweer
-Oldeboorzr

-0ldeboorn
-lremrn0f 5

Aanv.

18. U0

18.00

12,70

9.00
10.00
10.i5

I 4. OO 1,5
1 1 .00 4-;t2

1124 Zeerebben
3155 Warga

112r'r 0ldebeErn
1149 lrnsuro

1e, 802. 20Jg V.V.Aengwirderr
2e. 817 2088 Oldebserïr

4e. 84C 64 Oldeboorn -V.V.Aengv;irden 10. 10 l-tr

3e . / r1,H
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A jun-

B jun:.

D pup.

E pup.

F pup.

1e.

2e.

3e.

4e.

klasse

115

21'

466

,508
6to

802

817

843

840

W, nr,
í
3124

31 12

1126

1149

1 429

-Renado 2

-4,kkrun

-Oldeboorn

-Q*A.V. C.

-Akkrum

Competitie-wedstrl j derr J

wedetrij d

en{ Oktober.

aanvans

14.OO

10,oo

11.15
- 11.00

10.oo

0ldeb,oorn

0ldeboorn

V.V.Aengwirden

0ldeboorn:

Oldeboorn

2009 0ldeboorn

2085 Hubert Sneek 6

74 0ldeboorn

64 turkse Sport

Heerenveen

-4.V. V.

-0ldeboorn
*F.V'C.8

-0ldeboorn

14.O0

I ].OO

10.o0

14.O0

Door de invoering van het zeventallen voetbal voor D- en E-pupi"trlen
op een half veld is er sen onevenredíE,ro!,d ontstaan tussen de r',ri.!ze,
Haorsp tot, nog toe de hoel<echcp tterd genonen"
UltEeànds van-ean normaal voetblalvelgi (llCI x 70 nr) zi.!n dE sratcn
van ean half veld 39 x 75 rneter.
Uolgens de richtli.inen na!ïlen D*pupitten de hoekPclt!? .vansf het'
sni;ipunt van de strafoehepgebíedli.in me{; de ochterli.in"
Als l.re de doalbreodte afronden cp 0 moter en we ervan uitgaent
clat de bol vcsr trot mi.dden vgn het, d*el dient te l<cmanr d*n
beheoft sloctlts. een afatcnd overbrugd te tomrden '"oan ?il rffiter"
Se D-pupillenu dle $itkr:Jan':en in aevent,allenr nÊtnsn de ha*kseh*g*
venaf het haellpunt van het hatr.ve veld" Oit, hield Ín *en *vet-
brr.rgging vsn ea. 271 meter" DatzelfrJa deden de Ë-pe,lpi}-3'en"
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De afgelopen ti.id la sr door vereeheidono verenigingen (rlellowaar
teqen de regels in) geËtxperimenteerd rnet eon zogenaamdo l/4 hoek-
;.;lrop voor D-pupilten op eon heel veld. Dat ulil zeggon een ovel-
r,luggingsafstand voÍl ce. 26 neter.'De bal wsrd daarbi.i gelegd op
"*L t*teeep.iet ap 9.15 r.retEr afetand van de hoekvlag. '

..;rëj.sn dE bovenvsrrnelde grote en triet .iutete verschillen heeft de
::r;ilkorfiÍïrissie !(onpetitie.en BokEr ziclr ovet deze matEris gebogen
nn j.s daarbi;i tot de volgende konkluEie gokonenl

l)a EroLe verachillen voor eenzalfde leefti.idsklaeee dienen uregge-
wrrkt te worden en er dient een tqilde' ropbogwr in te zitten, l(lsine
verEchillen zullen bli.ivon bestaan, daar de afiretingen van alla
speelvelden niet, geli.ik zi.in.
Ais proef voor hel seizoen 1987-1988 utordÊn de hoet<schoppen voor
pupillon als volgt gononen:

D-pupillen:

E-pupillen:

heel veld
FCWhelf veld

(fl-kl) op 9.15 n vansf de hgekvlag (bii 't etreep.fe)
( 7-tal) vanaf het hoekpunt van het speslvetd.
( 7-hf) op I n afstsnd van hat hoekpunt von het

speelveld.
F-pupilten: !g!!gld ( 7-tal) halvorruege.hoekprnt veld en oerete doolpaal.

Dcze nieu'ue regeling geldt zorol voor de l<ottpot,itlo- ale vor de
belceruedstri.iden, De kormrieeie odvisesrt de vereniglngen de nieu'lo
ziensr:rijzE ool< te hanteron bi.i te organisoren toernooien. VoortE Íg
het van belang, dot dozo ui.iziglngen worden doorgeapeeld naar de
pupillenloid(et)ers, trainers en echeldsreehterg.
lloor vordaro rogler*entering van het pupillonvoetbal meg verwezen
r';orden naar de richtli.lnen en hat zaventollenvoetbal.
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