
tr,u,OldeboÍ'rm

KOPY INI.EVEREN MAANDAGS VOOR 2O.OO UUR

ZONDAG 25 OKTOBER.-

0ldebeorn 1 ontvÍng de flere koploper Sparta t 59.
Een ploeg-die tot 'nu toa alle uedatriJden dlk had !6uon-
Ít€Ít e

Da th'uleclub trad ze echter onvervaard teganoet an het
uerd dan ook zeker niet een uedetrijd van-kat en mula.
Jammer det ze al ln het begin van de r.red.et,riJd,2 mlJne
lnzlans toch uel Eneue goals om de orsn kragen.
0ndankg dlt glngen de Boarnsters goed door en sr kuamen
dan ook rêËele mogeliJkheden, maar de goallle van Sparta
uist uralfsuear met het nodige keepersgE.luk zf n doel
schoon te houden.
Al met al st$nd er dan qok een herboren 0ldaboorn ln het
veld, ze ullaten Spar-ta van verder acorsn af te houden"
Uat bi j Sparta.opuÍel, r.ras dat alles over de vlaugels liep
lets uat er bij de thuisclub ontbrak.
Als 0ldebcarn nog €ens de beschtkkin[ kon krlJgen'over
een goede afnaker, dan hoefde bij de agressievlteit dte
de Boarnsters. ten toon spreiden gB€n ankela uedetriJd
mpsr verl.onen te uorden.
0ldaboorn t het r.rerd 6an 2-O nederlaag, maar JulIle hebban
gevochten voor uat JuLlie uaard L,ar€n. Houe zoI
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Oldeboorn 2 moegt op bezoek bfJ Heerenveen 4.
Ook dezE ploeg bleek te stark voor de Boarneters.
Het rEguLtaat Lras dan ook r.lal een gevoellge 4-0 nederlaag.

0ldeboorn 3 en hst 4e hadden aan vrlje dag.

ZONDAG I NOVEIíIBER.-

Uoor deze dag uag ook vaatgaateld de r.ladstrtJd Irnsum 5

0Ideboorn 4, maar 1g zaterdagniddag reeds gespeeld.
Ook deze ontmoetlng LraE voor hat 4e van hEtzelFde laken
ssn pak(alaag) met dlan v€rttanda dat het dubbele cÍJfere
uerden, n.lr ê8n 10-1 nederlaag.
Promotla ls toch niat, alttJd voordeell.
Het mooigte zou zijn voor dit elftal om tegen gellJke t€-
genstanders te epelen.
Uel vraag ik mlJ aF of Br nu uerkeffJk zoveel'verschll
zlt ln de 4e of 5e klag.
Het Uff3ft toch za te zlJn, urant ultelndeliJkr het 3e dat
vorlg Jaar ln de 4e kl. ook 96sn uledstrÍJd kon ulnnan,
draalt nu goed fi6€r
Alhoer.lel zá zondagmorgsn van ê€n koude kermls thulskuament
ze kregen thuls van Black Boys 4 aen pittige 7-1 nederlaag
ta veruetkBn.
Dtt za| aen zLrare tegbnvaller ztJn geureeatr maar technlsch
UarEn .de gaaten aEn klacse beter Bn Ua8 voor hen dle over-
uinnlng zàker verdlend te noemen.

Ofk 0ldeboorn 2 had
ga 5.

€rsn thuÍsuredstrijde nu tagen l,lolvg-

te vlndan.
Na de rugt ook ueer een galljkopgaande striJd met nog 3
doelpunten, 2 voor de gaáten-en í voor de thuisclubp zo-
dat 0ldeboorn 2 met Ban 3-2 ovarr.rinnlng deze uredatrtJd
kon afslult€n.

0ldeboorn 1

qel 1náob rd.
had Bsn ultr,radatrtJd tagen F. F.5. utt Ue-

In sen gelljkopgaande atrljd met toch
gevearlljker uliaten de lrlol.vegaaatera
komen, terreiJtr Oldeboorn voor de ruet

0p papler mocht
aanvankeltJk ook
voo r€rpron9.
A1 epoedig na de

r.rel r 0ldeboorn ietg
nlat tot scoren te
Z malàt de rooa r,list

dlt geen problemen geven 9n het lEEk er
nlet op, met de rust Ban verdl€nda 2-g

rust kon F.F.5. tegenecoiBn, 2-1.
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Dlrect daarop vergrote Boarn ztn voorsprong uear en uerd
hat 3-1. 0p zotn 10 minutan voor het einde s€n 3-1 voor-
sprong, wat kan er dan nog gsbeuren,
0f ltever êr mag níks meer gebeuren, maar Êsn paar tulltge
momenten achtgr en ia hoor het is 3-3.
Zonde om op d'eze m"áÍer dan toch nog aan punt af te moe-
ten staan, maar doalpunten bepalen nu eenmaal de uitslag.

BiJ het inleveren van dit overzÍcht uaren bij mij de
ultslagan van de.2a kl. A nog niet bekendr vandaar deae
kaer geen standen. '

Hopelljk volgende keer beter.
ZONDAG 8 NIlUEIïBER..

Ook nu voor Oldeboorn 1 een uituedstrÍJd en u€ kunnen ge-
rust stallen u,sr dreegr om daar ln 5t. Jacob tot een goed
resultaat te kamen, maar'Ér zÍJn nu eenmaaL pessimisten Bn
optlmigtan en deze Laatsten zeggen s ze kunnen uel voetbel-
1en Bn L,aarom zouden zÊ daar ln 5t. Jacob ook niet kunnen
uinnen, Een gallJkspel 1s al het minsta r.rat ln da vsrlrach-
tlngen llgt.
Succes. 

,

Oldeboorn 2 kan dit reekend m'aar eens keuríg alLes op
een rijtje zetter,., want ze trebben een vriJ rreekend;
Veel plezier.

OlcLeboorn 3 ontvangt Dokkum 5 en ue geloven niet dat
qê ueer over zLeb heen zullen laÈen 1open.
In Dokkum gewormen mêt 5-2t d:Lt hoeft dus geen probleem
te gevenr Aanvang'van de strijd ts morgens 1O uur.

Oldeboorn 4 gaat weer op bezoek biJ Aengwird.en 2"
ZuLJ.en we maar rrgêr gokken op ee$. neder"l-aag.
ELk ander resuí.taat is in ieder geval rnooi m€€g€noftêttr

ZONDAG 15 NOV$I"IBER.-

IJIJ zijn dan nu toeh r*è1 zover gekomen dqt we kunnen
stellen, iJs en rederdienende, dan heeft Ol-deboorrr 1

-een vriJ weekend.
ltetzeJ.fde geldt uiteindetiJk ook voor het 2e elfta.J.,

dat ook dit *reekend weer vrÍj ig.
OLdeboorn J gaat op bezoek biJ O.S.L. 6.

Dit mag voor K€eg, zrn mannen geen probleem ziJn en we
zien ze dan ook beide puntJes mee naar Oldeboor[ rrêtÍlêrrr



Ol-deboorn 4 ontvangt Mildam 4.
Daar met 4-2 verloren in ee4 geliJkopgaande strlJd.zou de mogelijkheid van de êerste puntJes pakken dan nueindeliJk ,aanwezig ziJn. Laten we het hopen.
Àanvang welltgtrijd OO.JO uur,
Hekken op 1O uur.

Yoor deze 2 weken allen veel succesl

Vsn het-Oesfurrr

--j- RECTïFTCATIE ï--
rni ons vorlge krantje is een foutje geslopen n.b. t.
de contributle-bedrage$.
Deze wordt nl. NrET verhoogd uet de bond.s0ontributie,
daar dle er al in berekend zit I ! I

.:

óO-O-O-O-O-O-O-O-g-6-6-g-O,O-O-O-O;O-O-O-Oi,O-O-O-O-O-O-

889ÏE CLUB AKTIEI

In Oldabooro €ro. waron er zo.n
in do omloop.

2OO0 loten (5OO ve.l,

ir. +-



Dit waren loten uit ds serie O3, not de volgende
Iotnummers:

015351 rot 015850
' tao351 ror l4oe5o

a6535tjtot 265850
390351 tot 39O85O

Ondor a1 deze nummers lg helaas naar 6én pr[fs

,-geva113n. 
Dat ts op het Lotnummer

03/3eo5s6
een prifs van ;f5O,-a
Als u de gelukkige bent, dan wlLlen wlf u bll dozo
van harto follslteFeÍlo
nU/zU kan do prUE opvragen door het wlnnende lot,
MET VERMELDING VAN Z'N BANK- OF GTRCIREKENINGNUMMÊR,

op te sturen naart -
Reglo FrÍEaLand Grote CLub Aktl,o
prla FrXeee P€rs Courantengroep
Postbug 394
8901'BO Leeuwardon.

Hat bedrag wordt daarna zo spoedig mogel{Jk op het
rokenlngnumn€r bllgeschr6ven .

In het voriga krantJe Etond vormeld, dat de trekklngc-
llJat tevena gapublíceerd zou worden in da MÍd-FrLeslander"

ri Helaaa kregen w$ berlcht dat dit niet mogotr[Jk w83r

daar zlt geen ondsrdeel vormden van de Frleee Pers

CourantEngroàp, €i zodgnde geen toestamnlng konden

.- 
{-



kr[fgen daze 1[et te publX.coreítr

Da complete trekl<lngelijst,hangt echter
kantlne en llgt tevsne ter lnzage blj yJ.

Í

weL in de

Tilsma, dus
dat daaralg u het zelf nog even na wilt kijken 1s

';nogol.gk.
Rest ons nog éán punt, wat echter wdL even vernreldt
moot worden.
Er z[Jn fl.I. nog enkele peraonen' dLe hun loten nog

steeds nlot hebben bEtaaJ.d.
lvij verzoeken hEn dlt zo spoedig mogellJk te doon,
Ín: leidar'g€v€l v66r 15 novomber t87.
Hat duurt veeL te lang voordat alles aan kant kan

wcrden gebrachtr êo ik moet eerJ.!|k zeggen, dat wordt
uo langzamerhand heel vervelendo
HopeliJk ríerken Jull.ie-allemaaL nu even flêee

Namans het bostuur,
W. Tljsma.

Tonaersdei 29 oktober is
fersóarq us áld-Íoarsit-
ter '

.JAN
,.vAf{ oEË'vEËN

Wv winakh da ÍàrnYlb
Íolla etgfslemi* dt le'i.
lba . "''i 

.

Leden en baettotr .

v.v. AldehoÍn.



25 OKTOBER gLppB-gORN J. ,- S_PAF"4. r 59.. -
Daar was tret al zovêrr

Sparta op bezoek. NR. 1 op de ranglijst.
Het Leek een spannende wedstriJd te wordeí.
De Sparta mánnen raren goed zenuwaëhtig.
En dat was ook te zlen aan hun spel de eerste lJ mln.,
waardoor wiJ ook leuke kansen kregen, maar clie niet
benut werden.
I'laar na êen tiJdJe voetballen was het toc}. ,sparta dÍe
een doelpunt maakte I vat tegen de verhouding in rras.
Het spel bleef verder geLijk op, a1leen de kansegr die
we kregen werden niet benut, rat-bij Sparta anders ïêBe
want dfe prikte er ttog een Ln.,
Uat de ruststand op O-2 zetter
In de box ging het er vrij kalm aan toe, omdat ied.ereen
?íio best wel deed en dus ïeinig nut trad om ons verrot
te sctrel-den.
I{e glngen vol moed h,et veld ïeer op, met de }roop nog
een paar doelpunten te scorgrr' wat ec]rter uit bleef.
Er rrerd van beide kanten Rlet meer gescoord.
Het was zeker een spannende en sportieve wedstriJd,
zeí on,lze grens na af.l.oop van de r+edstrijd, nant hiJ had
tret publiek niet gehoord wat aan de kant stond, Irat àÍr-
ders bLjna niet in toon. is te trouded.

ïk troop dat ze genoten hebbon van deze wedstriJdn r{ij
Ln ieder geval- wel, ook aI trebben \r.ê rÍê€r rrerLoren.

Verder wiL lk rlinne nog even betergckrap wensen met
ziJn blessure van'de week.

Age de Botser.

-o-o-o-o-o-o-o-o-0 Fo-o-o-o -o -o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o_o_o_o

- HEDRENVEPN 5.---oLDEFg.oRN F.-
Om kwart ovsr 12 zond.ag 2J oktober, moesten ve a.antre-

den tege-n lleei.enveen J.
Met eerr .ploeg van 12 man vertro.rken we dit Uoelhof .
J. ï'okltêma was +gg niet aanuezig? maar kvam toch nog in
lieerenveen,

-7-



r'ret 11. NieuwLand en Johan als wissel begonnen rve de ê€Í-
s te fiel-f t 'líet eerste kr.rartler rsaren rie
he].aas lreeíenveen maakte het
Den fout va.n de actrtertroedet
5 mj.nuten latgr al weer een
ào gingen r're de rust in.
íierke rrrerd verví-lngen door llrjÉr r
l,ietêen na de rust werden we rrat fellerr rnaar jteerenveen
maakte na een 2O min. een prima doelpunt'
r{e kregen ook hetemaal geen vat meer op het sper'
Ookdesctreidsrechterwerdernietbeterop'hiJhad
nogal wat commentaar op Heint v'd. ir'êrf'
Johan ktram er ook nog 1n, lk ueet niet meer voor wiel
maar het gaf niks meer want .Fleerenveen maakte er O-4
van dus geen 2 punten, maar ve Saan doof'

Volgenàe rrreek ltolvega 5 en die zullen we even 2 pun-
ten afpakken.

t

goed in cre aanval.r maar
eerste doelPunt.
1 -0.

treffer voor Heerenveen O*2.



,È

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Eaad-$e-N4êS-vee* ees-!eE epÉ- v ge lbel I es.

Hlj speelt in tret 4e eLftal van Oldeboorn
A1s ftml.skend taLenttt.
Raakt zeer snel gelmiteerd,
Ruziët vaak met teamgenoten door te zeggens

Seur net sal
IJdeL, zoat-s sterren da.t veelal ziJn.

Bal spelen naar vriJstaande man is hem onbekendt
Raakt daarom altijd bat aan tegenstandor kvijt.
Á.ltijd op zoek naar eigen gel-uk.
Naar de goal. toe loopt hí j zt ch stulc.
Orommen aupporters waant hiJ zich aan de lijn.
Seur net eàr denkt ildoctorandue vijfJerr ÍLll.
lrlaar denk eerst eens aan Je teamgenoten.
Àl,s Je weer eens voetballen gaat.

OploasLngen stu.ren naar ds redaktie
van dit b1ad.

Piet Verdriet.

-o-o-o-oÉo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o*o-o*o-o-o-o-o-o-o-o-o-o,l:



uLDtlB,.OOJtN 3 --. tsIÁCK BOYi 4. -
Nadat we Bl-ack Bovs in ei-gen huis met 5-Z hadcien ver-

slagen kregen r+e <leze ploeg zondag 1 november thuis.
Ik vreet nie& rsaar tret aan lagi maar we kregen nu met
clen dj.kke nederlaag te makeir'
ilver de wedstriJd val.t wei.nig te zeggen of het moet
a} wezen dat J. v.d. Sluis een uitl,oopr a]_ias l'lenzo
verkeerd beoordeelde waarna triJ ge,llJk tenrg kon lopen
om de bal uit tret net te ha].en.
Jammerl we lagen no;.; iloed l.n ce race met een O-J stand.
ilndergetekende maa.:te daarover een opmerkin;f maar kreeg
e.ielijk lik-op-stuk.
rk was niet van rniJn plaats te branclen, vas het commêD-taarl hiJ trad nog gelijk ook.
I'iaar jar ik ben ook geen 2O jaar irê€rr
ijet h'as van eraze kant een ?eer slechte wedstrtjd, want
zelfs eên van o/í.ze tegenstqnders moest er van overgeven,
of was lret de drank.
r'Iaar goecl , nu weten we ook wat een nederlaag is.

i{e kre5;en met 7-l klopr de eer werd gered door A.I}erggma.
tlopelijk vol-gende rreslc beter tegen OSï.

. K.l(.
standpJ.aats rechtsbuiten.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o_o_o-o _o -o_o_o-o-o_o_o-o-of o_o
il-

TE IiOO1,

VOIJ'fBALSCIIOTTNEN t ze goed
af.s nieuw.
liaat 34.

tr'am. Veerman.

-7a-r



In Lvk.is 'n Ëyk nan.

Een spreekwoord dat in ordeboorn zo rangzamerhand
niet meer bestaqt bij sommige kantinebezoekers,
Na een middag c.q. avond de royale jongen uitgehangen
te hebben, blijkt dat velen zo ',aardig'r zijn om zonder
te bet'alen te vertrekken en dan btijven de rekeningen wekenlang openstaan,
onze penningmeesteresse heeft zo langzamerhand srapeloze
nachten van de vele openstaande rekeningen.
Nu komt hie; verandering in ên zurren er drastische
maatregelen plaatsvinden
om deze problemên nu in de toekomst te vermijden is het bestuur
genoodzaakt om voortaan arle consumpties direct te laten
bet.aren. 

-

Heeft men desondanks toch niet betaard dan zaL degene zijn
naam + schurd a(an het eind van de maand in het krantje
worden vermeld.met het vriendelijk doch dringende verzoek om
zo apoedig mogelijk te betalen.
B.lijkt dit nog niet genoêg te zijn dan zurren verdergaande
maatregelen worden getroffen
Het bestuur betreurt deze gang van zaken maar d.e kantine-
omzet ie een berangrijke bron van inkomsten voor de crub.
Daarom-kantinebezoekers (sters) drink gerust een pint of
qat frisl .êêf, zorg dat uw portemonnaie goed gevurd is.

Het Bestuur.

ry /ef& 4{r-á/hÀ rvto.nr. tï c4a á,^.."t!r

-,11*^ P'W



UIT DE OUDE IIOOS. r.i..rt.. t.t..t.t.."""ttt"VAN KOOS'

(Tekstr s, Huisman). 
l

É

llet is ruím 24.OO uur in de nac1. t en riog steeds geen
ánleiding weten te bedenken. (sammige mensen scfiijnen
áat geOeétte de laatste tiJd te missen).
Àc}. jar 14re kUnnen wel citeren ÍlrarYr de vandaag gehoorde
roddel- en'sexpraatJes' '

iiaar men kan niet aLles in de openbaarheid bren6geni
i*oewel de letters me. voor de Ogen dansen toctr maar eerr
poging terzake te'komen.

De A-jun. waren in 1968-t6! ingecieeld bij
.IiLue Boye, Àkkr:trm, Langeorwê&gr lrnsumr ' lrispoliat
G.A.V.C. 2 en Gorredíjk 2, :. :

Ile start was tegen }aatstgenoemde tegenstander en h.et
werd een 4-1 nederlá.êgo
llaarna voJ-gde BJ,ue Boyo en spelers, inclusLef reserves,
waren u. NíJholt (een telg uit een roemructrt voetbalge-
sl-aclrt en sinds kort vëer inwoner van Ol-deboorn) ,
G. Branders, H. Ifagenaar, L. PoepJesl H.J. Níeurrlandt
K. Poepjes, T.(oftÀvel lÍartinus) v.do lleulen,
J. Greydanus',(komt tlog geregeLd aan de deur)r JrH. Nieuv-
land, -Joh. Brorlter, M. v.d. Vel-der H. Blankenstein en
S. Jager,
Geen uitslag van deze wedstrijd terug te vinden.
AfgeI.ast?
In de loop van Ïret seizoen kwamen ook lí. Uatzemat
TJ. Díjkstra en miJn broertje tiieger in beq{d.
Voor de trr{esLand Cup reeds uitsehakel'J.ng in de eerste
ronde. Griffloen bleek via 4-O en 1-1 te sterk.

Een toernoai in Warg1 l-everde .€en verdiensteliJke twee-
de pJ.aats op.
Uat d.e competitie botreft kan ik niet acÏrter de eind-
stand komenl maar er werden weL uitsluitend nederlagen
geleden.

13s g-jtutr speelden op zaterdag: en moesten het opnemen 
4

tegen drachtster tsoya, T.F.ii., Àkkrum, Irnsum,
G.A.V.C.n Warga en Heerenveense Boys'

De eerste wedstrijd tegen ?.F'S. werd met O-? verlorêÍlr

*1 2F 1;



De spelersgroep bestond uit D. VaLkl S. Rodenburg,
V. ljuisman, À. Nieuvenhuis, É;. de Jong, l). Ooster-
baan, P. Rodenburg, ti, Oosterbaan, Joh. de Jong,
Joh. VeJ.cf J. v.d. Ir{eer1 F. v.dr }IeuLen en l{. l{at-
zgÍna.

Later kwamen ook l{. r]rouver, s. Teunisserl, J. t eunis-
sen en S, v,d. Meer er nog bij.

TJ. lÍeester verscheen ook ten tonele.
Na thuis met 2-2 te hebben geliJk gespeeld,r*erd in Ak-
krunr voor de Friesland Cup rnet A-I verloren.
ile mo€sten het overi8ens zonder de in diverse verslagen
gêroemde doelman Valk steLlen.

Ile meeste competitier,Íedstrijden wercjen verloren.
In okt. 168 kwamen de rrrelpelr rreer eens 1n akti.e.

Ue legendarisctre r+edstrt jd Zwart tegen i{it (,'htrp a1le-
beiff s zeí scheldsrectrter ltr MuLder in mijn Jonge Jaren)verd weer een keer 6espeeld.
R. VaJ-k toonde zich al behoorl-ijk product:i-ef.
Ook deze jongens wercien in lret voorjaar voortijdtg uit
de friesland Cup geknikkerd.
De Uoys uit narkema lronsen beide keren ( t-O en 5-l ).

Twee welpenelftallen oêfenden teg:en Alckrum.
lioms J-ang'vergeten namen komen wè tegen.

De Olcieboorn-kLeuren rserden verdedigcl door or&r
lÍ. Veltman, S. Ringma, Bo yàÍt lteelr G. Otter,
J.:t'. vair i;eel , J, i,liJnheer, R. v.d. lÍeer1 J. liramer,
R. Valk, J, Smedingal T. ilodenburg, R. VeJ_dstra,
it'. i,ok, B. Veldstra, A. i.;ulder, D, ;{uman, ,Á. Cos-
tertrof , I'l . Rinsma, il . v, d.. i,,loet, !i. Bruinsma,
1rl. Visser, H. llalsma, J. Vel.d en p. Á]-tena.

ileide vedstrijden werden gel'ronnen.
cok rrerd er nog teg:en Jubbega gespeercl en veer twee over-
r+inningen.
Tegen iLead iwart een J-l nederlaag.
Udiros rnoest er echter met dezelfcle

Volgende keer no6: wat feiten over
begin met t69-r70.

-13*
iJordt vervolgd.

Janske beda.nkt voor de typemactrine.

ciJfers aan gelov€rlr

1968-169 en een



tql

.-
hÍe moesten haLf 2 in de box zijn om tegen Lemmer onze

vijfde competitie wedstriJd te spelen.
En aangezlen tre met 4 wedetrlJdenl f punten bovenaan
staan moesten we dus vinnen.
l''laar de Lemsters traddegr ono een grote dienst bewezent
r,sant ze tradden van otr,ze rivaal Zeerobben geríonnen.
Dus erg zeker rrarên we nLetr want tegen Zeerobben tradden
wê geLiJk gespeeld.
Om twee uur ging tret f1uitsl"gnaa]. voor de le J kuartier.
Hier J.s veLnig over te verteJ-Lenr ïe varen weJ. betert
;ila.ar er rserden geên goele pagsen afgeJ.everdr zeg: maar
gerust dat bijna alJ-es mislukto.
ivlaar het bLeef in de le hel-ft O-Or gelukk{6 maa,r want
we hadden evenzo goed aclrter kunnen staant.-

In de pause werd er ï{eer eens verteld dat we feller
moesten z{j.n, op de lral. inkomen êtLZt êtrzzo
Itlaar zottr bespreking helpt altÍJd weJ. vqnt in h.et le
kwartier van de 2e hel'ft is CVVO biJna niet op onze helft

frlÏi"il; stond nos: vet sieeas o-o. Irout Jan ïrad daar se-
rroeg van en sctroot de le treffer via onderkant lat de
goal' 1rrr: een schLtterend doeJ.puntr 1-O dus. -

l'iaar dit waa nog niet €:enoeg: vant er was iemand die ook
meende te scoren en deed dat ookr weet U welr die spits
van de Ars maakte 2-Q.
Faarna r*erd deze nog een keer g.etest.

1q.r I



Uant er rserd een leoge bal" voor gegerre11r door Janco (n-itt-
nior) die door de spits net naast werd gekopt.
De stand bl"eef 2-o, niet een grote uitslag maar a1s I-

bedenkt dat er in het medium een bandje speelde de avond
van te vqreÍl krrnnen we er toctr vel tevreden mee zíjn,
lrÍe staan nu met 5-9 / Zt-l rÍant bovenaan

i''.ri. Wij rrillen Janeo VooLstra bedanken voor
tret meespelen.

--==OOOOO==--

c,vrv.o.2A - oLDEBO0HN 14.-
-Om tien uur mcesten We vertrekkenl maar dit verd iets

later, want er was een auto, met bestuUrder uiteraardt
niet komen opdagen.
Ivla.a.r tret kon a]-lernaa]. net in drie autots.
Ife kwamen daar om kwart voor elf aan en moesten 11 uur
voetballen.
Onclertussen trercl het 11 uur en ging tret fluit je voor de
le helft. Hlerover hoef ik ook biJna níks te vertellent
alleen dat Síemen-rttillem een paar doeJ.riJpe kansen even
tegentrleld en dat Jeroen 't{itteveen een kans liet liggen.
Ik kan dit zegÉIen orndat hij in de 2e helft alles weer
goed. maakte, let maar eens oP.

In de rrrst had lienk een tactische verandering aange-
bractrt Í1.f., Sietze Akkermarr op links voor en Jeroen it'Ít-
teveen in de spits.
Na tLen minuten maakte trij zíir;- 3e seizoen-doelpuntt eêtl
kopgoal.r keurig Jeroen.
Het speeJ.de weer een tijdje en daar kwam de bal van
rechts, Jeroen gaf nog. wat meer snelheid met een ÏrakJe
en de op die kant staande pêÍ":rooÍl schoot valx 1l meter
Q'?r binnen.

' 2 min. later scoorde Cees R, op aangeven van onzê ster-
voetbaLler O-J. llaar ïret was nog nLet gebeurd met zrtt'
one-main slxsrí' want frj.J maakte ge3-ijk tlog even zttt 2e

' doelpunt in de vedstriJd.
':) lÍe uonnen dus met O-4.

ÀLweer tvee puí'tên, rre gaan nLr met 6-11 / 25-3 a.an ce
leiding.

ef,f
-r\*r



En nu wou Lk een beroep doen op alle Boarnsters.
A1s U zaterdags ts morggns of rs middags 2 uurtJes

kunt vrijmaken, komt dan allen kijken, want r*e krijgen
nCIg 3 ploegen thuis en een beetJe steun is nooit rf,êgr

Íiietze Akkerman.

*OsO *OeO-O-O-O-OóO-O'O-O-OÊO-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

HARG.A" 1B - OLDDBOORN 11J.-

8.15 moesten ve naar Harga maar fret rrerd 8.3O riÍant
ons groot lelder J.v.d.H r+ag te laat.
We kvamen in taiargal ïrêaf we meteen rnoesten voetÏrallen'
Het flul"tsignaal. glng en daar gingen beíde pI-oegen met
voLle moed er tegen aanr maar a1 gaurr rrerd het 1-O voor
l{arga.
Even later kwam er eerl situatie 1 tegen 1 epel en onze
grauwe HUI-K Dllert lrae"ide de man onderuitr pennel.
Á,rJen. probeerde er alles van te makenr maar Arjen zou
ln de Ïroek duíken en toen krram de bal zac}rt op hem aft
goal, 2.-O er ging er nog een in; 3-Q.

RUST.

He gingen rdeer het veld op en al gamw kwam er een LuL-
ti.g balletJe .door de voeten, er ging noglËén in, daar
kon de keeper niks aan doen.
Br rerd nog vat geyoetbald maar het was niet te zien.
iiÍe kregen nog een kana maar Sietse J zou koppen maar
kreeg een stomp in zijn'gezicht.
Het was een ongeluksdag voor .Sietse J.

a;fz. De Linksvoorr

P,S. ïret wae een hele slechte scheidsrechter
lrij was op fJ.uJ.tles bij een zekere
Berclien Stenberg. .

-L6 -



-o-o-o-o-o-o-oao_o-o_o_o-o_o_o_o-o-o_o_o_o-ooo_o_o_{)_o_o

D. PupÍ11.e4 1-O.

. ?'aterdeg 2l+ oktober moesten we tegen
Aengwirden,
om 1O uur begonnen ve
De eerst minuut serd het een goal voor0ldeboorn door' Siete Veenstra.
.l.ater Ïradden we rust en de tweede helftkregen we er niet meer é6n in.
Dus de eindstand ïas 1-O voor oldeboorn.

Pieter poepjes.

co-o-o-o-o_o_o_o_o_o-o_o_o_o_o_oÊo_o_o_o_o_oqo-o_o_o_o_o

AKKRUM -. OLDEBOORN. -
Hee.l vr.geg (om 8.3ó) moesten r+iJ bij schooL
zL jn.
Ifij moeEten om 9.OO tegen Akkrum.
De eerste lreJ.ft rÍas nog goed.
Ate heeft een doelpunt gemaakt.
Akkrum treeft Ir doelpunten gemaakt.
In de tweede he].ft Ïreeft Akkrum
6 doeJ.punten gemaakt.

afz. Marten de Haan.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o-o_o_o_o_oào

*1 
7



oLDEBOORN 1Ë ." ÏRN$UM ,'!!).-
Ue moesten teggen lrnsum voeballen.
tle hebben met if *a verloron.
De eerste heLft rvas het ongeveer 6-1'
Dat eerste doelpunt heb J.k gemaakt.
De twede hel"ft was 71-2.
Dat doeJ.punt heef t andreas gemaakt.

thony Bakker.

18-r



Voetbalversnlging,,OLDEBOORN"

COMPET I T I E-]I/EDS TR Ï J DE?[

Zaterdag 7 novenber.

kLas wed.m.
1t5 3124
215 3157

466 1129

508 1152
6ro 14zg

wedstrl jd
0Ldeboorn
Oldeboorn
Langweer
0ldeboorn
0l-deboorn

-Zeerobben 2

-tffarga
-0ldeboorn
-frnsun
-G. A. V. C.

€'

Opgericirt 15 aprll 1923

1-jun.
B-Jun.
D-pup.
E-PuP.
F-pup.

1 4.OO
lo.oc
:10.00

11.OO

l0.oo

COMPETITïE-WEDSIRIJDffi Zondag I novenber.

le.
2e.

3e.
49.

80a

817

843

840
75
66

St.Jacob
VRÏJ
Oldeboorn
V. V. Aengrrrlrden

19-

-0ldeboorrn

-Dokkun I
-oÏdeboorn

I 4.O0

10.00
1c.00



Coupe ti ti e- wedsfrl j den

A*Jun. 115
B*jur" 215
il-pup, 466
E-pup. 5O8

F*f"p. 6tO

1e.

2e.

3e.
4e.

Bo2

817
.843

840

Conpe tl tl e-wedltrl J'den

0ldeboorn
Udlros
0Ldeboorn
lïarga
tltTNTERSTOP.

VRIJ
VRÏJ
0.s.r. 6

Oldeboorn

Zaterdag 14 november.

-Langweer
-0ldeboorn
-de tl7esthoek

-Oldeboorn

Zondag l5 rrovenber.

31 24

31 16
1 128

1r51

75
65

14.00
1 4.O0
10.o0
10. J0

-Oldeboorn IZ.OO
-MlLdan 4 IO.JO

zc-

'rk.:,?:,:

4**;'


