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Een gelijt oÈgaande stri jd met toch r.rel reËele kansen
beide kansen, LJaarvan er door beide elftallen l r,rerd
nut, zodat iedereen vrede kon hebben met 1 punt, 1 -1

0ldeboorn l rnoest naar Boornbergumr flat,uurlijk Een
zLrare opgaaF,
Boornbergurn bleek esn heel goed geheel en de uiteindëfij-
ke 7-1 nederlaag voor de Boarnsters u,as mlsechÍen iets
geflatteerdr fiBBr het gaf de juiste spelverhouding uel
!,eÊt.

Naar ik meen LJar€n 0ldeboorn 5 en 4 vrij vanr,rege tsr-
reÍnaFkeurlng. .

Zandaq 6 DECEÍvlBtR, -
Uegens afuezÍgheid van een rreek uril- ik dit koqt houden"

0ldeboorn l pakte eindelijk r.reer 2 puntjes door uit te
uinnen mBt 2-A van buurman Ë}ue Ëloys.
Dit za.l de mannen van het 1e zeker goed hebben gedaari*

0ok ílLdsboorn.2 leverde aen knappe prestatÍe door firet
ruime cí j f ers te urinnen van L, S.C. 6.

Opgericht lSapril 1923
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Zondag 29 N0 UEIvIBE R . -
Zondagmorgen, 0ldeboor-n 2 - Fead Suart 4.

aan
be-
dus.
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0ldeboorn 3 en 4 neem me niet kr,ralijk'1 mear 
Y3,n i,ul1:i.!.,

r.leet ik niet,s. t ,, " ' " " '!í

Als €r al gespeeld'" ís zal: er elders in dÍ.t clubblad: ue1: ';l'
een versf aóje st'aan.

Zondag 13 E€C[Í'lBER.-
01debóorn3ontvin9zondagmor9enF.V.c'..'8'.

Dil uas dan het e.lf tá1 r,rat ó" Aóarnqtqrs-de :eerst€, tBddr-
laag toebracht, na een heel goeda st3r,t.
Vanáaar dan'ook dat ze'dit.nog ni'at''hglemaal hadden".ver-
uerkt en belus€'ularen om zich te revanceren. : 'r il

Vandaar dal ze enige vsrsterkinq hadden gezocht bij het

fil;" ook dat breek níet te batene rJsFrt",ds:[-eeuularders
bLeken' ook nu de betere ploeg te ,zi'in. ."i;lq 'f =i 't
Technisch konden. de Boarnsters er nieb,,-3$jr. tlPOen ên de
Boarnsters mochten zeker niet moppererli,r&Ft Cà stand met
de rust nog maa t 2'A uas voor t . U.C. a *':'-'':i i,"ii,r. .

0ok de Ëoaínsters kregen uel anige kgnsJtb-'r'maar 7ê had-
den ver'Eetèn een afmaker op te stetrlen. 'ri-

De beide puntenl een 3-0 overuinning voor;F.V.C.r'Ëu'amen
tdch':uel ferecht ni j de proeq die erl;tu6t' meeste aanspraak
op kon ,nnaken.

Zondagmid;dag
Een 0ï{dboorn

ten gn vagt.:l van
,; i,Ze DegonnÊ.n dan

onder druk.
Dlt resultee-rde al spoedig in een 1-0 voorsplong,
A1s ze, dit voldoende vOnden, ik ueet het nietr maar-??k
tsakhuizen kon in ern spe.l k6men'en r.rard sqm.s geVa?rIijk
ook, fen verdediger van de thuisclub kreeg bii gFrYimen
de bal vÉrkeerd Àp'de voet en onhoudbaar'in de kruising
uas het 1-i.
Nu',laS gr ulel Een toeechOuuer n.1. D.U. die beueerde dat
de goalÍe deze nal attijà nad moeten houcjen'
Heh henr geêntr,lonrd dat er dan eers! maar eens een andere
keeperstrainer finast konen.
Na de thee ean fel Bakhuizen en de Boarnsters uierden in
de verdediging gedrukt en konden niet verhinderen dat
fiekhuizen eÊn 2-1 voorsprong FàÍTlr
A t r,ral de Boarnsters Br loen ook aan deden, de qeli jk-
maker bleef uit.

:i.. .:

0ldeboorn 1 - Bakhuiz€n,
dat die 4-0 nederláag nog niet L,as verge-
nlan uas egn beter resultaat te boeken.
ook pittig en zetten de Bakhuisters sterk



Opgelegda kansen Llerden gemist ên ik kan alleen nog
zeggsn: AFIYIAKER GEZ0CHT!

Ook 0ldeboorn 2 kon bij F.F.5. niet tot trinst komen.
AIs ik goed ben ingelicht moesten z€ genoegen nemen met
een 3-1 nederlaaq.

Uerder leverde Boornbergum Lreer Êên keurig resultaat
door uit van Buitenpost te uinnen.
Een andere opmerkelijke uitslag L,as Sparta - ONV 13-CI.

STAND nu in de 2e klasse A.

1. Sparta r59 13-23
?. Boornbergum 13-21
3, Buitenpost 13-21
4. Bakhuizen 13-17
6. S.V. Thor 13-15
6. 5t. Jacob 1 3-1 1

Zondag 2A DECEíIBER.
0ldeboorn 1 ontvangt BuitenPost.

Ook hier ziEn Lra Lreer 2 gelijkr.raardÍge ploegen ln het
veld. De Boarnsters zouden een knappe prestatle leverEn
als ze hier B€tn pónt j e aan over hielden.

0ldeboorn 2 moet op bezoek bli Gorredijk 5.
Ueel succes,

Uoor het.3e en 4e zijn geen uedstrijden vastgestaldt
uat niet inhoud dat er alsnog een uedstrijd uordt inge-
last.

Dit Lraa dan het laatst,e voet,balr^reekend voor de uinter-
stopr uêt tevens in houd dat de csmpetitie begin | 88
uordt voortgezet.

Uil dan ook besluiten om alle lezers van dlt
clubbrad 

3::::i3:"ïï;;'31'3!; :::-:::"11ieeUoorspoedig 1 9ÊS
toe le L,Ênsen t
teruijl alle elftallen uoÊr de 2e helft van de
competitie veel succee urordt toegeuenst,

66- 8 7. 0ldeboorn 13--9 ?2-26
28- g 8. A.V.U. 10- B 16-34
32-18 9. Blue Boys 13- I 15*29
32-15 18. r.F.s. 10- 5 9-24
28-17 11. Aangr,rlrden 12- 5 15-35
25-25 12. 0.N.U. 11- 3 8-54

w



OTTEBOORN 2 - REAT S1,I.ART

nit lrae een wed.strijd. waa.rin olrlebbbrn het weer niet kon áf -
maken, 1.e weinig training r*aar.schijnlijk.
OLdeboo'rn konstant aanvallernd Ín,de eerste heLft, kreeg ra, 15

ninaten uit een counter eÈn tegen doelpunt. nit r,ras ook het
eaigste gerraarLljke molnént in t1e wedstrijd. v?rn hun.
lía een half uur spelen scoorde nick 1-1, dit na een mooíe voor-
zet van Àte die de baL van de achterliJn terug legile op ra;rdje
atrafscho::gebied. Oldeboorn was 1n deze eerste helft d.e sterkste
naar de kansen rerden niet benut. I

over de tweede heLft kan ik kort zijn , deze r^ras slazpven*ekkend
van bàide kanten er r,rer,ien helenaa.L geen kanr:en rneer gecreeervi.

koopt bi i
onze

sdverfeerders !

1EIF



oldeboorn3-F.V,c.6

Zondagmorgen om 9.30 werden wij verwacht in de kantine

cmaldaar de opstelling te vernemen van onze coach.

Nadat de oudjes onder ons zich hadden ingesmeerd met enkele

zalfjes (bij een mister-verkiezing zouden ze hele hoge ogen

gegooid hebben) en de andere medespelers ietwat dízzy, door

de onaangen€rme geuren, het veld betraden, werd een aanvang met

de wedstrijd genomen.

Daar ons elftal geplaagd werd door vele bleesures hadden wij
3 spelers uit het vierde elftàl in onze gelderen.

Na een tijdje te hebben gespeeld scoorde FVC een wel zeer schle-
mielig doelpunt, maar heLaas ook zuJke doelpunten tellen.
Een geluk vobr ons was dat onze plaatsvervangend leiderr lríiebe

die Kees vervangt !/egênÊ ziekte (Kees beterschap) geen spier
vertrok door deze tegenslag integendeel hij zei helemaal niets
(waarschijnlijk reeds bevagen door de kou)

U kunt wel nagaan dat wij na deze tegenslag op jacht gingen naar,
jaweJ-r de gelijknaker.

l-



Maar jal zoals meestal valt dan heL doelpunt wederom aan de veikeerde

kant. En zo gebeurde het dan ook ciat wij gingen rusten met een 2-0:"

achterstand.

lJedat enkele van onze voorhoedespelers de box waren binnengedra$êIlr

nee niet van vermoeidheid, maar wegens bevriezingsverschijnselen,

narn plotsklaps Wiebe het woord.

}{ijstetdevooromeengoudenwisse1(inzijnogendus)tedoen
plaatsvinden. Dat betekende dat Johannes werd vervangen door

Wiebe. Getergd betraden wij het veld voor de tweede helft' er zou

weer eens ouderwets worden gebeukt. Zelfs onze voorhoedespelers

kwamen nu regelmatig in actie. Na enkele "Liwadders" op een ple-

zierige manier kennis te hebben laten Esnaakt rÊt het sappige gras

van Oldeboorrl; sloeg wederom het noodlot toel 3-0 dus.

Nu bleek er niets'anders op t: zitten om de ltaliaanse opeelwijze

te hanterêD, I1.1. wat meer fysiek geweld in de strijd te gooien'

Helaas bleek het incasseringsvermogen van onze tegenstanders zeer

laag te zí1n..

Dif; betekende toch clat enkelgvan onze spêlers het op de heupen

i.;regen en uiL een aanval uit het boekje liet Kees een streep

los resultaab 1-3 (laat ons jrrichen). a

Verder gebeurde er ï'einig in deze wedstrijd zodat de wedstrijd

eindigde in een 1 - 3 nederlaag.

zwaar aangeslagen hebben wíj'ons verdriet laten r*egspoelen

cioor de vloeistof die daor onze sponsor, Freddy, reeds in de

ka.ntine was gebracht.

om aan dÍt verhaal- een passend eind te makenl spreken wij een

woord van dank uit aan de heren K. Akkerman, T. Rijskamp en

l{. Kuík voor hun inzet Ín het derde elftal :

/
êbF



Tevens danken wij de heer van der Laan voor. het in goede banen

leiden van deze wedstrijd
Ook de ongevter 6 supporterg worden bedankt voor hun enorme

steun tijdens deze strijd.
Doór hun vele kritische opmerkingêorèêD:.. zowel .de tegenpartij
als aàn de thuisclub, werd de spelvreugde enorm, verhoogd.

Naamr adres en tele-
foonnummer zijn bekend

bij de redactie.
o{o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o_o_o_o_oEo-o_o_oro*o_o*c_ry
Een eportief persoon weï.ke het op zich wil nemen

on een cursus te gaan vol-gen voor i
JJUGNVOETBAI,TRAINEF

Doel van de cursus :

De cursisten elementaj-re kennls en vaardigheid te

verschaffen om jeugdepelers te trainen en te bege-

leiden bij wedstrljden,
Cursusduur i
De cursue bestaat uit 20 lessen uan 3 uur'
De nadruk in de cursus ?.a1 daarbij liggen op de

prakti jk.

GeintereÊseerden kunnen zicb aanilcelden bii &!*}Sg"!tr*g.*
( f perÊoon heeffl z-*lch reeds aangemeltJ en zou het

op pri js stellen erls er zLci1- een meeriider zou mel- ci*'í;* )

o-o*o-o-o-o-o-o-o-,*o-o-o-o-o-o- o-o-c-o*ó*o-o-o-oáo*4|* Q*



Na zondaqayond
enigB rf Fingeistr,
dÍeÁt er thans (l
Uermoedellik voor
vas t

UïT DE OUDE 0005.. o........... '.... t ' o. r......U4N K00S.

(tekst: 5. Huisman). )

te hebben genoten van êÊn optreden van
in nauure samenLJerking met uat f ans t
4 dec, ) r.leer gesch rev€n te uo rden.
de laatste keer i.n 1987 en daarom aI-

Prettige Kerstdagen
(O* schutjassÊrs kunnen ueer volledig aan hun lrekken
komen )

en E en GezelIÍge Jaarr.rissellng toegeuenst.
Uat 1988 zal. brengen ligt nog in de schoot van het var-
borgene, maar in sportiel opzicht vall te hopen dat
HonkÍe zijn flraaie doelpunten voortaan in het juiste
doeL deponeert.
ïrJe gaan U in deze af levering vervelen met de resultaten
van het eerste elFtaI in het seizoen 1969-r?0r Lraarvan
de indeling in het vorige krantje heeFt gestaan.

0ldeboorn moest het na de degradatie van het vorig
seizoen ueer in de Bergte klasse F.V'8. proberen'
Íylan voerde LJaer een elf talcommÍssie van dria perSonen
1n, uaarbij de voorzittar een adviserende stem had.
Dat Lras J. Kraan als opvolger van Dokter vàn Heel,
die het na. tien jaar beter vond de hamer over te dra-
9ên.Èij bleef overigens r^re1 bestuurslid.
De trainer had ueinig meer in te brengen en persoon-
1i jk Lras ik ook niet erg gelukkig met deze 'regeling.
Hoe moest zotn man nu €ê,1 alftal coachen, dat zijn
keuze niet urêsr
Bovendien Iekte er teveel uit over r^relk commissle-Iid
eên bepaalde speler uel uilde kÍezen en r,relke tegen LJa-
rÊn (vàat< in de caf érs uiteraard).
Halveruege het seizoen mOast trainer Veenstra ons L,Ëgens
familie-omstandiqheden verlaten en uerd opgevolgd door
plaatsgenoot lYl. Delgrosso.
Deee krepg Lrat m€er zegg€nschap oVer de opstelling Éln

Êen seizoen later LJas alles Lleer als vanouds.
Benaalde commissie-leden bedankten ook nog aI snelr ten-
minste als za hun zin niet kregen.

EÊ



In beeld kulamen o.à.
U, de Vries, ï, Vink, Blankenberg, JelIe Uagenaar
€rn H. Schriemer.

De Êsrste oef anu;edstri jd b,as tegen [iieuueschoot o.I. v,
Ate Bouma.
Daze liet voor de r^leds
uarminq-up (een uloord
opv0erÊn €n het gevolg

trijd zijn spel-ers een trsr.lingendeÍt
dat '.rij deetijds nog niet kendan)
uras een 2-3 sveruinninq voor onzê

ov6ruinning) was de opstel-

J. Jeenlnga, L. Poepjes
5. Uatsema, J. Kalsbeek,
J. de Jong.

Fs voor dÍe tijd) als je
volgorde van de ópstelling

gasten. .

Een geplande u,edstrijd tegen C.A.B. r,lerd op het laatste
mom€nt aFggràst. uolgens mij is er verder ge€n oefenr,red-
st,rijd meer gespeeld.

Ívlet Fen sterk ver jongde ploeg r,rerd de ccmpeti tie inge-
gaàn.
Tegen Sportclub íïakkinga (Z-l
linq als vollt: -

H,R. NieuuLand U. Uuite,
U. Schriemer, Y. Blaaur.i
A. Jeeninga, C. Blankenbergr

f en vri j orthodox systeern ( zel
van de in het krantje vermelde
uitgaat,
0e nieuule aanvoerdep u,as J, Jeeninga, aangezien H. Akker-
man vanL,ege bedrijfsrisico had besloten uat lager te gean
spel en.
Er zou echter nog diverse ma&en een beroep op hem r^lorden
gedaan en dan uas hij êt,
0ok [ouderr rotten a1á 9. Kno], 0. Schriemer, H. de
Roos, D, Uagenaar en 5. Huisman kuamen in de loop van
het seizoen ueer in de opstellinqen voor.
Ik had zelf het genoegen de tueede uadstrijd in te mogen
vallen, nadat een biktielhard Piildam tr,.ree ván onze speÍ*rs
uit de r,redstríjd had Lleten te schoppen,
Siond (dug-outs ïraren er nog niet bij da kleine clubs)
net te genieten van een gebistst shagqiÊ van Bennie,
vriend van Jan 'Kraan r Bn j e moet het vel"d in.



Het, bleef overÍgens bij een brilstand.
Daarna een kaÀsloze nederlaaq tegen D.T.D. (0-S), oft-

danks het fÉit dat op zondagmorqen bii v.d, Fser nog
een bespreking LJas geuaest.
fr kr.ram zslfs BBn schoolbord aan te Fasr Lraarmee ik heós
niet, tril zegqen dat zoíets niet nuttig kan zijn.
Integendeel, het zou voor de huidige generat,ie ook uel
goed kunnen zijn.

lvlaar helaas de volgende keer verder met dÍ t relaas t
aangezien de tijd dringt.
ï-let r^rerd nog eEn soannende coÍnpetit,ie met net geen pro-
motie. Van uitstel kuam echter 9Êen afstelr uant een
jaar later r.list ltvadBr Flariusrf ons Lreer naar de K.N.V.B.
te loodsen.

Uolqende keer verder met het r.rel en Lrae van het
eerste in 1969-t7O.

Uordt vervolqd.

-o - 0-o-o -0-o -o -o-0 -0 -o-o-o - 0 --o-o-o-o-o -o-o-o -o -o -o -o-o-



CIp 27 december 1 987

Sporthal tq, Akkrurn een

voor alle cl-ubs uit de

Aan diL t.ournooi nemen

tallen.
Oldeboorn heeft 2 teams

De vo.ï.gende spelers zíjn
Oldeboorn f
H. Eodenburg

G. Kalsbeek

A. Oosterhof

H. Nieuwland

W. de Roos

J. Wierda 
:

27 /12 ,Joh. Brouwer

en 3/1 J. de ,Jong.

R. Huitema

Zaalvoetbaltournooi 1987 /19A9

en op 3 januari 1988 za} er
zaalvoe tbal tournooi worden

gemeente Boarnsterhim.

alleen spe.lers deel van de

in de

gehouden

lagere e1f-

ingeschreven voor dít tournooi.
ingedeeld in

Oldeboorn II
W. i4latzema

.1. de Boer

Th. Voolstra
K. Postmà

H. v.d. l(rieke
rïoh. Fokkema

J. Otter
Y. Sinnema.

Het tournooi begint om 9.00 uur en eindigt om t 18.00 uur,
deze tijden gelden voor beide dagen.

EIke wedstrijd duurt 1 5 minuten .

De finaleronde duurt daargntegen 20 minuten.
De hierboven genoemde spelers $/ordên verzocht om gym/ sport-
gchoenen mee te nemen, deze schoenen mogen al1een in de zaal
worden g.edragen.

verder zal wor len gespeeld in het tenue van d.e v.v,oldeboorn.
Wij wensen ju. l.ie veel succe: t,ijdens dil tournooi.

_"1 4F
* -L-



De

De

14 elf tal"len zi jn

poute-indeling is
verdeeld in 2 Pou1es.

als volgt:

Poule IÍ
Oldebroorn I
Akkrum fIï
Irnsum I
GÀVC T

Irnsurn III
!'targa III
Akkrum ÏI

Pp-ule I
Warga I
llarga II
Irnsum IÏ
GÀVC III
Akkrum I
Oldeboorn IÏ
GAVC II

-tEtt@oïoE@Rool
ZAALVOETBALTOERNOOI AKKRUM.

Evenals vorig jaar gaan ook dit jaar onze Jeugd-

teams weer meedoen aan het zaalvoetbaltoernooi-
in Akkrum,

De F-pupitlen spelên op donderdag 24 december'

Aanvang : 9.00 uur \
De D-pupillen spelen of woensdag JA december'

Aanvang : 9.0C uur
De E-pupi}lÈn spelen op' donderdag 24 december'

Aanvang : 11'50 uur
De B-junloren spelen op zaterdag 2.januari'
Aanvang ; 12.J0 uur
ilopende op een sportief treffen verwachten onze

jeugdige spelers ook de nodige steun van hun

supporters welke naar wii hopen in grote getale

Het j eugd.bestuur.
zullen komen oPdagaen.

-i7-



-s<-
9gpchte_gportvli ende*

Langs deze ueg delen rij u mede dat op Koninginnedag 3O april 1988

een HUïSPOT toernooi uordt georganiseerd.

Oit houdt in dat vanaf de E-pupil-Len t,/rn de senioren + vrouwen/

vriendinnen/noeders van de spelers ook me€ kurïnen doen.

In febmari 1988 zullen uij u in het Zvart llit voetbalkrantje een

opgave formrlier doen toekomen, naarop u us deelnane kunt invul-
len en ons doen toekomen.

Uit deze deelneners stellen nij een aantaL elftallen aarnen.

De naam HTTSPOT zegt het al, de elfballen zullen door elkaar sa-

men geoteld uorden, d.u.z. pupillen, vrouuen en heren door elkaar'
Uiteraard zullen hierdoor een paar spelregels Yorden toegevoegd'

naar dat rordt later nog aan u uitgelegd.

DUS Ti{ENIEN HOU DEZLPAT}T ITIJ:. 30 AIBI.L 1988..

llet vriendelijke groeten'

Het Organisatie conité,
Ihrk en Honkit

Het Organisatie comité nenst u tevens een prettige kerst c.q.
jaarrisseling toe.

st&g g
@

HD B' d lláttaJl
grh, EÏE

&qp MB w
EUwgn ew

PRIKWEG 3 6495 HC OLDEBOORN
TeieÍoon 05ê63 - 1432

BRÉEWE| 4 8406 EË ïrJt{.!Ë
Teie :on Ail3il . :iÁ
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010580,0f;N-'JA : 5.0*S' .(0osteJen-4), 2A.-

Ue moesten kuart over éán in de box zijn om onze
achtste coÍnpetitie-uledstrÍjd te spelen.
lJe stoncíén nog steeds ongeslagen aan de leiding metl
7*13 en drie punten vcorspronq Op oi-tzcl naaste concurrent
ttlanqueertt,
lílaar S,0.5. Zou niet veel problemen oplevsren'
(dacnten uel I )
0m tr,.ree uur klonk het startschot voor de 1e helf t.
[n Lre hadden nog geen 10 meter qelopen oF ue stonden a1
met 0-1 achter,
Dit zOU niet Iang duren'r,lant, in 5 rnin. sCoorde eI i-emanrl
een hat,rick, 3-'l .
[Jus hoefden Lre er niet meer over in te zilten dat ue
misschien nCIg zouden verliezen. flaar ljarinus uas noq urat
nnzeker en scoor:de daarom maar even 4'1 .
l'la on*evser 25 min' snelen r.lerd het 5-1 door Frank van
Liarmerdam.
Hierna uou hel niet meero uel veel kansen maar die bJer-
dan of hoog over oF vêr naast geschoten.
Het bleaf bii 5-1.



ïn de rust uerden ev€n door Harke
den qesproken en dat, ue moesten bfij
I n hef begin van de 2e helf t ulerd er
er vie-len gêËn doel-punten.
Totdat Jeroiró Uitlev€en hier genoeq
6-1. Nu uerd het scoren en noq esns
Kees Rei t',sma maakte er noq drie goal
Jeroen U. nog é6n en Sietze Akkerman
goal. Toen stonC hrt 13-1 t dit vond
S.0.5. BÍr speelde een mannetje t,egen
De bal rolde naar een medespeler (Oi
Ên scoprde 13-2.

urat oppeopende uoor-
ven tikken.
goed getikt, maar

van had en scoorde
sc0 ren.
s, iYlarinus Dam noq 2
maakte ook nog eÊn

Frank ulat, sneu voor
de benen,

e buitenspel- stond)

En het slotdoelount, uerd Ben schot van Frans Goerres en
bepaalde de eindstand uiteindelijk op 14-2.
Dit is uel een super score.
lvlaar hat, had ook gemakkelijk met een tuee kunnen begin-
nen lnplaats van ean éên.
Hier r,leet ikzelf uel meer vánr
iílaar ja, dat kan gebeuren, maar de turee punt,en zijn binnen.

Ue gaan dus noq steeds aan de leiding en kunnen volgen-
de ueek kampioen ulorden.
Dan moeten ure tegen Langrieer spelen, thuis geloof ik,
Dus kom even een kijkje nemen bij de A-Junioren.

Sietze Akkerman.
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ue moesten noq tr,lee r,ledstri jden spel en voor de ulin-

lers top,
Deze tuee usdstrijden moesten teqen Langr.leer U,orden ge-
sneeld. Deze ploeg had ook nog esn kans om herfstkam-
nioen te uorden.
Uanl ze hadden 3 punten achterstand op ons' Dil beteken-
rJa dat Lre aan Êen,ge1Íjkspel voldoende hadden.

Dan nu het verloop van de uredatrijd. '

Ue begonnen met êÉrst even een fotoot.'ie te 1lken van ons
leam. Daarna uerd er geFlolen voor de 1e helFt.
Ue begonnen aardig in het sDÊ1 te komen.
lïaar nr 1CI min. r,,êrd Jeroen uitteveen even getrapt en
kon het veld verlaten met aen zeer pijnfijk enkel.
fn aangezien ue qe€n uissels hadden moesten ue met 10
man verder sDelen.
ÍIaar dat deerde ons niet, urant cees haalde uit van 25
meter en precies ovsr de keeFgrr die te ver voor zrn
doel stond, heen 1-0r dolblij' "'..:

ue gingen er st,evlg tegen aan, dit resulteerde in een 2-o
vooi*piong door esn doelpunt van lelle The':nissen,
fn dit me[ tien manl
Hierna deden ue het uat rustJ.ger aanr dit hadden LJe be-
ter níet k€{'}fien dqe.n1 uáÍ'lt llangr,reer maakte hier gelijk
qebrui-k van Bn scocrde 2-1 ,
óit L,as ev€tn een tegenslag' Nu rook Langueer dat er rneer
dan 2-1 in zaL.
Maar clat roken ze dan verkeerd uant de Verdediging za|
dicht, dus geBn doelpuntan, maar LJel qernBn\er spelr êfl
veel vrije traopen voor ons'
fn eindelijk uaren de, 1e 45 mln' om en hadden Lre evÊn
15 min. ruát + een extra kracht, te ueten JanCo Voolstra.
Na de vert,rouude uoorden- van Harke, diÊ Uê nU LJel kunnen
dromen (e1ke r^leek neLze.tiae) qinnBn Lre 8r ul€.er vol goede
moetJ met de 2a helf t beginnen , '

fr uerd van beide kanten het 1e kuartiar dan ook niet Qe-
scoord, Íïlaar hier kuram LJel deqelijk veranderinQ in, urant
3, Akkerman uerd vastgehourjen in het strafschopgebied
door de keeper, ean penaltyr deze Lr€rd benut door
C , Rei tsma , 3-1 "
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Na vijf min. aanvallend te hebban gespeeld scoorde Jelle
Theunissen 4-1,
Na deze goal volgde er nog een gaal, gemaakt door Ben
speler van Langraeerr 5-1 L,as de eindstand.
0ndertussen uerd 5. Akkerman 5 min. aan de kanà qezet,
LJegens onnodfg doorlopen op de kËeper.-
tïaár dat deerde ons niet meêr r;ant: rrKAwlPI0tNrr van
de 1e kleine competitie.

Volqend jaar spelen L,ij dus in een hoger,ingedeelde
competitie.

Sietze Akkerman.
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ZATERDAG 28.11-I8?. D PUP ILLEN. -

TI ]f\JJE - BLDEBBORN. -
Ue moesten thuis tegen-Tijnje.

Voordat ue begonnen hadden Lre al pech.
Ik kreeg een bal tegen mijn hoofd. Tand door de lip'
Pieter Ate brande zijn dijbeen in de kantine aan de
kachel. f ven later uras het 10 uur dus begonnen lre te
voetballen.
Ue l1aren erq zenuuachtig ulant LJe mOesten uinnen anders
konden u,e gean kanrpioen ulorden.
De rust ging in met 3-1 voor ons.
De tr,leede hel Ft uas begonnen.
In die tueede helft ularen er noq een paar ongelukjes.
ÍIaar al met al Lronnen Ue met 8-1 en Uaren dus KAIÏPI0f N.

Ue r.lerden op de foto gezet door onze trainer
Heiko van Dijkr frÊt bloemen.
In de kantine kregen Lre nog drinken, patat en ijs'

Aanvoerdsr van die dag
Udo Dijkstra.
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ALDTBOARN. DT TIJNSE "7-1 . -
Neí huat CIergean r"rie it dan safier, de fjifdmaster*

V. d, Laan hie sein It kin r.rol troch geanr fiar dan op
it bije fljild.
De maí nió geliek, hurant it áIde fiild uie sa r,leak as
brij.
De Àoarns de goals ef kes nei it ^ni ja f'iild bringe Eor
Jan NyISn betanke jonge dat jo 0e efkes holpen ha,
doe koe it spul mar los,
De Tijnje r.ria nrel sallrn man, der moasten fan ls Pjouuer
man oó iê kont gitte. Ue moasten noch ien puntsje hat
dan uiene r^,e db bêet,en, m-ar dit moast noch blieken dua6n.

It begoun al goed, noch net ienrls oan rs gorlg as al
ien skriema, esn bal foar" de kó9r Bn dêrtroch gen toske
rroch de Ilppe en skriene dat jonkjer skrieme.
ït begoun goad yn it fjildr nei sen skofke mei tua-nul
it'farr
ffar och hearkes, fluort dernei tura-ienr hurat geskel en ien
f an f e mant, j es g01e minsken, 90te .
ïk uol net mear, sei Brr ik ha myn nocht, ik hoe der
toch ek neat oan duaen.4aéiC€
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Hij L,iB FaneeLs ek a1 hr.rat, oanslein troch dy rottege
tosk an dan dat geskel ek noch, krek al makket ean oarhielendal gjÍn mÍsstaDke.

yn it stórt "ià-ii;rije-i"n foar Boarn, doe koe der
nePfens van Dlek neat mear barre foara Boarn.
Ue uriarne oerienkaam, allegearre mar een boskje blommen,
I k mei de aut,ó nei A kkrurn om á1ve bosk jes blomnren Foar
de sp11Êrs.
Underr,leis tocht ik hoe soe it steanl scoene se i t hálde
kinner lk ynformearra efkes en gelokkich it ule seis-ien.
[v]ar der uie ak een spielerke meÍ syn mem by'de diek,
ït jonkje syn holtsje uie een bytsje yn te uar tink ik.
Íïem r.rie r,ro1 €en bytsje lilk, huant har jonkje r.rié gans
duÊrs. -

0p t e 1Êst, urer nei it, f jild, ek Lret meiskoppe an dan tin-
ke jo: krekr sá moat it.
syn heit r^rie der ek, mar dy seÍ neat hlj tochte faeks r,rol
huat, jimme kinne him allegearre ek ulol, hr,rant jo sjogge
fuort net nm him hinne,
ik uol, gjin nammen neame, dat heart net sEr mar ik hearde
aI as immen een stikje yn ts krante skriur.rt dat der uol
een namme Onder moat.
As ik it net forjit dan uitte jirnme ek hr.ra dtt stÍkje
op papiet setten hat.

Die ít dÍen r.ríe hiene de jonges mei sar,ln-ien L,osn,
Fan Herte Lokr,linske jonges,

se uraerden gelokuinske troch de tsjinstanners en van Diek
en de helt .f an I s kryer ha elts tr,ra kiek jes makke.
Nou moast dar noch hr.lat barre fansels, nei dat sa alle-
gearr€ skjin r,liene, tr,ra 91êskes Fris.
Hindrik de lieder, hie efkes hr,lat ierappelguot he11e,
dan koene se de m0le efkes ticht hÊlde, ja dat miene jo,
der koe r,rol drank yn.sitten hê,
As koe it net opr noch een fiks slik iis der by fan
tddy, dy joech dit der samar by op ta.
Dit mei r,ro1 efkes sein uurde.

Lddy jonge, bitanke ek nêmmens de hiele alve.



3a gongen de
sêt as 6en pdd.
Jonles ,-\i ta,rke
jier noch efkes

óHeiko nammens
dyn yn6êt en it

jonges om goed Lolve Ore nei hOs, sa

en ek van Diek fansels, dy harren dit
fan alJes laard hat.

rde jong-es, HinóÍk sn ik, bitanke foar
giet jÍmme goed yn jÍm nije uenplak,

Jo 11e.
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ALLE UITSLAGEN D PUPILLEN.-

De Uesthoek
01 daboo rn
A anguri rden
01 deboo rn
01 deho I tpade
0Ideboo rn
Languee r
01 deboo rn
Tijnje
0l deboo rn

Ongeslagen Kampioen

53 doelounten voor

0ldeboo rn
De Uesthoak
01 deboo rn
A engr.iÍ rden
01 deboo rn
01$eho I tpade

- 0ldeboorn
Langr,leer
0l deboo rn
TijnJe

0-9
3-0
1-2
1-0
1-16
7-A
o-4

11-2
0-3
7-1

1 0 Uedstrijden
Grn 5 tegen.

2A punten.

Leiders.
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Even
puz-sbr!

KNUTSWOORDNAADSEL
Hc,; I pienter í pl in N.-Holland I welgeordende
hennis t.levemo t0droeÍtreid l8ontvangs&:al
?l Egypt. zonnegod 3{ zoon 25 klaagzang 11 uiting
van droelheid tt aktrnd tussen twft nstpunten
ilO chem. snnb. voor scandium 3l bodem llll op
brengst 35 hoofdstad van Tibet 3? fijne leenoort
i$vordering 40gerÍngheid van omzet 4Íwever"
sterm tlt bid (tat.) 49 bloedverwan! 5l uit Thailand
Slwouw, dier SSJapms eiland 5{veÉicale lijn
55 kunslvornr í7 edelsteen met ingesneden figuren
5t nietaf 8l mede€l pil65 moedwillig toegebrachte
schade 6$pose ?0stenenbeeld ï3t+egift ?4in-
houdsmaat ï6overblijfsel ítlidwoc,rd S0toestel
voor zuivering van vloeistoffen 8t ï{ed. persbureau
t3 toegang td int. kenteken van Ecuador tï pl. in
Oelderland 8E vogel 90 roomgeel 92 wereldorgani-
satie 93 vmuw v/d traar g{ aafisr.ader 95 ltal. wijn.

Ycrt: t aandachtf kijken 3 geheimschrifl I qrezen

B godendrank I Europ. boksunie lboel l* sme€r-
si,of ll regenboogvlies l2 bijb. fig. 13 so'ldêt€ni<ast
14 hard werken 15 deel van Frenhrijk lï voqrlqpib
l8 schilderij li autom. halve overweg hoom S ont-
doen van zijn inhoud P.sponninÍ Nilweriltuig
tSstatiekl€ed ?9koraaleiland 8lrustige plek in
oneangenemc omgeving t4 pootmoeder il6 b{jw.
Sthacheldk {lbabydoek {2Europ. hoofdstad
{3 decJ v/e gebouw 44 bordspel {í godsdienst {8 ee-

tel{? boek rnetlandkEarlen50 folioít toegep&.tna-
tuurwetenschapp. onderzoek S5deugdeiijk
5S waarmerkenS9 mil. bondgmoohehap$0 wectrt-
wij 82 voetveeg €il mestvocht 0{ boven het gewer:e
66 kade 8iÍ harde opperàuid 6E zemeleo 'llvfn ge-
noemde weg Eschoudermantel ?SEurop.. teai
?? einde v/d dihke darm ?l metcslhoudende gr*r:ci
80 februari (aÍk.) 8l *edde t{ deel v/h oude testê.
ment'tslevênsgezel tOheus t$aíbeelding {eft.i
91 funerik, lnlichtingendienst.
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Jaren, geleden begonnen als jeugdtrainer en a1e speler
van het ZYn na enkele jaren rfrust " teruggekeerd als
lrainer van het le elftal en nu in functie als be-
stuurslia ei .wederom jeugatrainer.
De meesten dle dit vooruroord lezen denken natuurlijk
met,een aan Halco van Dljk, en'inderdaad over hen gaat
rtit stukje.
Hij'was dit siezoen tB/-t88 succesvol begonnen met o.a.
de vruchten te plukken van ziir trainingsarbeid met

kampioenschappen. van de D-pupillen en A-junioren.
Helaas kan: hij dit seizoen niet afmaken, orodat ziJn
maatschappelijke carriere zlch gaat verplaatsen naar
Sind.hoven, (ltlorden de beteren 5e11jk ingelijfd door
p c 1r caeez \: a.r. v a l

Daaron doet zich het feit voor dat wlj, net name de

jeugrtelf-en zeventallen en het jeugdbestuur, afscheid
van hem zullen nenen en er een ACTIEF lld voor onze
verenigi4g rrverlorenrr gaat.
rltlij hopen dat lïaico zich in het Brabandse land thuis
gaàt voelen, maar dat zíjn gedachten toch nog regel-
matig terug zullen gaar naar de periode Oïe hij heeft
gehad in 0ldeboorn.
Ztjn persoonlijkheid en. enthousiasrRe zal voor on6
jeugdvoetbal in de verdêre tqekomst een voorbeeld
zijn.

HAICO ,, HqpAN{3. .

Jeugdcornmi ssie V. V. 0ldebocrn.
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uit de &oigbladen! "

heeÍt
nooÊxgEacuM - Bootlbcrgum
nÍt zondamlddac ln *a ul&rct

Bij een opleving aan Oldeboorn-a3ae
ontsáapte ÉoornËrcum aan sen teeén-
trefferl De bal werd-wel over eeá Éiïko-
mende doelÉan Machiel van der Sluis
celoH. maar verdween ook nbt over het
toel, Ih de veertigste minuut was het
wederom raak. Een vriie tran werd door
et*rt van der Hoek líard ein laag voor
het doel cebracht. waar Sietze B-insma
de .bal biinentikÉ: 3-0. Vtak voor het
rrrstsisnaal schonk balverlies van Jelle
Baenfua Oldeboorn nog een kans, staar
de'bal wêrd over geschótgn.

Beide teams begonnen de tweede helft
ongewijzigd, maai reqrds inde vijfde mi-
nuut moest aan Boornberarm-zi'icie
Bauke de Vries uitvalleniinet-een óg'
blessure. Ziin vervanser was Jurien va*
derttVal. Inïe tiendeïninuut werë lfftp=
ke Veenie oo rechts in de diepte eeiá*à-
ceerd- Ébn'uitlopende keepàr Smink
trachtte reddins te brengen. maar slaas-
de hierin niet Biina vataf de hoekr:lis
liet Vóenie een síhitterende voorzet isd
die al evdn fraai door Jan de Boer werri
ingekopt 4-0. Hierna k.reeg Oideboorn
de?eleirenheid iets terue te iloen. Omdat
de Booínbergum-achteihoede verzuím-
de Ín te grijpen kon Jan van der lVoude
met een oràchtie schot in de kruisirre
tesenscoràn. 4-1ï Binnen een minuiiÍ
brËcht Boornbersum het íerschil in
doelounten weeróo vier. Een iioor Al-
bert'v. d. Hoek gehomen crrrner weid
door keeoer Smink in eicen doel s€sla-
een. (5-l). Nog was het Ëoelpuntè'nfes-
tiin niet ten einde. In de viif en twintis-
sie minuut p'asseerde Wypke Veenje de
uitlopende keeper }aag over de gr+n*Í-
6-l --en net voor het einde deed Jurien
van der Wal hetzelfde waarbii Jan Br-r.s-
ma het laatstê tikje naar ?-t gaÍ.

ln ma ultcrst
nmetcenroya.rlroornmetcen noYa.

naarhntq S*rogalên.yl*-9H*F$s:l,r:1"
kon Oldebo*a veinig
ilzcnswaardlc was da't.. Prilzcnswaardlc was dsl

zeer Lorrykt blsitn spc!-en
en -niet op ,onrcglcmentalre -wltn
trachtten ile doelpuntcnhonger van
hun oplnnentàn tc sfille!.

De wedstrijd w6 amper begonnen of
Boornbergum kwam al op voorsprong.
Een door Sietze Binsma genomen hoek--
schop kon door Otdeboo-rndoelman Si-
mon Smink niet voldoende verwerkt
worden en de bal verdween in het doel:

l-0. Boornbergum bleef aanvallen, maai
aanvankslijklebeurrdr dit rpet te weinig
overtutgrng. Itovendlen w8rd er voonn
te welnrg bewogen en de adnvoer vanaf
met naníe het rfriddeavald was te onzui-
ver. Een te zachte tgru$.peelbal in de
Oldeboorn-achterhoedc ïrïeln éch ter de
Boornberzumers. Eeir zeer aitente Beu-
ke de Vriê bereikte de bal net iets eer-
der dan de keener en tekende 2-0 aan.
Sen steeds betef draaiend Boornbergum
maakte steeds rneer gebruik van het.
voortdurend opkomen oyer rechts van
Albert van dei Hoek. Omdat de voort:
zettÍnf van deze aanvallen te kort schoot
werd ér ondanks vele geschapen moge-
lijkheden voorlopig niet meer gescoord.
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