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KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR ?CI,0$ L,UR

Paasmaandag 4 april hacj -CI]debaorn 1 een thuisr,ledsirijd
tegen V, V' Aengr,lirdÊn.
De Boarneters 'in*en van het begin het, iniliatlef en de

overuinning is eigenlijk qeÊn rnoment in Q€rvaar geueest"
Toch kondeÀ de gaiten nog 3 keer ecorenr ook al mede

doordat ze soms listig de buitenspelval omzeilden.
De uiteindelijke overi,"rinninql F.1' 5-*3 is echter geen

rnom€nt in geuáar geueBst en Lras zekar verdienc t'e noBmeíl

Ql4pboorn -2 mo9?t op bezoek bij Lemmer 5'
Oaï-ffiFa1ti jd moeilijk is om te urinnen, bleak Cu*

LJegr.
iÀi-"*rd uelisuaar een kleÍn* nederlaag, 2-1 maar de

Lemsters hielden hiermee r.re1 beide puntjes thuis.
gl"gglgoln 3 T?Êst op bezoek bii Íïi1dam 3'

neï_6ffi11in9uerdnaardieuits1aguitgekeken,dit
* natuurlijI doordaí ze het hadden georesteerd om deze

competitíe te beginnen rnet 3 overr,linnlngen op ri j.
Helaas ze konden 

-het daar niel bol-r,ierken en ze uerden
qeconfronteerd met een eerste nederlaag, ik meen 4-1

of zo.
iammer naar daar'om niet geLreurd, die mannÊn komen uit-
eindelijk ook nog een keer in 0ldeboorn'

J-€



01{ebgoqn. { tenslsite had eindeLijk het qenoêgen om deeerste uedstrijd van de Ze competitie ts moqen àpelen,
f n hoe, in een thuÍsr.redsbri jrl teean de Lles lhoek 3 qÍnghet de eersts helft allemaa1 uat mceizaam.
Het moest, z*l<er eerst uiat r,lennen"-l"och qingen ze rusten met een 1:0 voorsgronor\:a iJe rust' liep het echter 'veel' beter bi j de'Bnarnsters
Êri d* uiteinde j.i jke uit*1eg, r.ï,1. n*1 v*or de nannan vannet 4p LJas zeker vardÍend te noÊmen.

j. J. zoírdasmorqsn ÊÊn thuisuedstri jd voor iilDtBc0RN 3,lla de nederlaag in ívlildam hadiJen ze nu de gaede lijniliË*i te pakken LJaarvan fiead Sr,rart 5 de dupe uerd.is tf'ruinclub bBhsalde een uerÍE*rraar zLJaar bevochten,iraa:r zeker verdÍende overr,li"nninq on de mannen van de Knineijá* net ËÊn 3-1 nederlaaE naar hui.e konden gaan.
DLDËFl0iiit 2 moest op be:cek bfj Uolveea S"nier hei:ben ze die lastige klin keurig ómzeild en met een

knaBp e 7-- 0 cverurinníng zi jn ze dan teirr mear LreÊr zr:unt,jes rijker.
ii$k cLil[800ÊN 4 had ÊÊn uituedstrijd in ptakkinga ueerSrrr:riciub 5 optrad als gastheer.

[ia informatie blsek dat de Boarnsters de thuisclub haddenlalen uinnen.
Naluurlijk niemand die dit qelooft, uel zou het niet
v€rLionderlijk zÍjn a1s de oorzaak moest r,rsrden gezocht intechnisch .hoogstaande terugspeelballen, L,aar op dat qe-bied in dat' elftal toch uel Ëen paar experts rondl_cpán,
H*pe1í: k staat er Ëen verslag van deze L.redstri jd in onsclubbrad Ên kunnen ue l-ezen uat dan r.rerkelijk àe oorzaak
{.res van rj j"e 2-1 nederlaag.

_ !"I ILDt300RN 1 moest aantreden r_]. f . thuis teqen
I ar aua

Al direct na het begin
een bIessurB. Dit kr,ram
mÊar het lukte toch de
te houden.
ilr kuremen u.rederzijdsË kansen, maar bÍ,i de rust Lras destand nog uel dubbelblank.
Na de rust nam de thuisclub het initiatief in handen
en uerd Ër beter qespeeld, dit resuLteerde in eÊn be-nauude, maar toch verdiende Z-D overuÍnninq,

maest Honkie uitvallen uegens
de- verdediging niet ten qoede,
fe.l spelende gasten in bedurang



ltan,d 2e kl. A.

1. Bo0rnbergum 18-30
2, Sparta 59 18-29
3. Euitenpost 17-28
4. Eakhuizen 18-23
5. ïHoR t 17-20
6. 5t. Jacob 1E-19

7. 0ldeboorn 1 B-1 5
B. \i.V.Aengr^rirden 17-12
9. I\ .V.Ll. 15-10

'l 0. BIue Boys 17- 9
11. F.F.S. 14- 6
12. 0.N.V. 15- 3

--==QQ 0OO==--

PR06RA.í'ílÍYlÊ zondag 11 apri1.
De uedstri. jd Oldeboorn 1 - 0. [J. V . zal de Boarnsters

nCIg r,,rel zuaar op de maêg liggen Ën eindelijk is er dan
nu de gelegenheid om rsvancs te neÍnen á,s. zondag bij
de ueds tri jd 0. N. U. - Cldeboorrr,
Uij a1s suporters verr^rachten dan ook zeker dat 01de-
boorn 1 dit varkentje uel even gaat uassen en dat bei-
de punten meegÊan naar 0]deboorn.

Oldeboorn 2 ontvangt om 11 uur Renado 4. Do,r,- l',*t*'
A}t1jdeendregategËnstander,maarUever',racffiffi
dat de puntjes thuÍs zullen blijven.

0ldeboorn 3 gaat op bezoek bli Renada 6. ,qI á"' tq. 
'''sur

Uan dit elf tal is mi j niels bekend. /!1 -'" -;* -é
0ldaboorn 3 zal er zeker alles aan doen om Lreer 2 punt*
jes aan het totaal toe te voÊlen en mede hierdoor vËr-
r.lachten LJs dan ook Êen kleÍne overuinning.

0ldeboorn 4, hoe is dit moqelijk conpetitieleidert
maar ze ziJn vriJ.

DIN$DA G ? I ApRIL L,eer sÊn r.redstri jd voor 0ldeboorn 4
en r..re1 thuÍs tagen Sportclub 5r aanvang 7 uur.
7a uordÈ het 4a dan vrij. snel in de geleganheid gesteli
om rsvancÊ te namÊn op de daar gelÊden nederlaag,

ZOI.IDAC 24 APRÏL.
0ldeboarn 3 - F.F.5.3, om 10,30 uur.

Ue verLrachten dat ook de Boarnsters dit karurei kunnen
klaren sn de puntjes thuis zullen houden.

Oldebaorn 4 moet naar Sneek om B1ack
FêÍ'r.0genschijóiijk Êen zurare opgaaf en
zou al een knap resul taat zi. jn.

Boys & te bekam-
een eeliik spÊ.

In ieder geval veÊl $ucces toegeurenst,
*3 'furr/'*-
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en tegen Írlil dam '
;;"iJ=ó"uoonlijI urerd de heenreis vol goede moed 3êÍ'r-

vaa rd.
iielaas LJas oD de terugr''eg !e slemming hel legenoverge-
stalde, i,Ja eÊn uoo"tlËrrór:.3xe tueede konrpetitie-start'
met arlaen maar 

-Àver,,rinningËn moesten Lri j in lítildam on-

zË ÍneetderÊ erksnnen.
In het r:eqin;an de uedslrijd li*p alles noq gned en

hadden r.Js veltÊtrieq Hat hre st'e van het spel '
ilnk deden zict-,-Jiu*t*e cJoelrijne kansen vool maar het'

net vónden uras er niet hij'
iialverueqe de eersle helfi kreeg iÏildam me€r vat oË] het

sFel.
lenmcoiedi*ptepassuardvakkundigdoorrjespitsin€en
rJoelnunL o*qn!*il leri'rijl nsl voor het rustsiEnaal de

lureetJe legengoal ui e1'-
Din het nidrjenvei-d uat meer in handen te krijgen urerd in

ce Fauze nesrÀien om rechlsbuiten Kees r.rat meet terug-
qelrckken te i;;;"-vaelballen als extra steun in het'

mí dden..
ich le grote kansen z'sals j-n de eersle helf t uaren ech-

t.er spnrarJisch" Nadat' r''ij dacr een vnl!ens Dns uat du*

bieuze qcel ou'*un"l:O i*t-'t'*rstand Liaren gekomen' voelde

ËrJriy zicn gÊroapen om zi jn ,:t'*itti:-t:. Yerl'blen 
an hel j-n

rje vcorllnede te Ír. b?rsri* Kiaas nan zl jn rrleats oV€i'
Ien uissel *"i-u'."** cndai iddy 3-1 lon scoren en K]-aas

".iqË"s 
eigÊn zsgqsn beler Lras dan zijn v0orqanq€rt

;;;;t er toen o'uái 1 legenqoal viel'-..i
iln die nran!er "..,--:- 

n*i iÁc*rdaag arrijd posilief bena-

\,Jas cJus 1+-1 in ons nadeal Ên nu fiilaaÍ ilríl*
*Étut volqende L'edsirijd ïret s'"tcces Lreeï

lrekken,

"ed.
ir f gelooen Paasmaandag moast' er aangetreden r,lo rden in

deren "íie eindstand
Dersn nm in de
irEar 0Rs tae le

Piel.

*c _o_D*'-o-o-o*o-u-o-c-D -o-o -o-c-o*o-c*o -3-o-c -if -íf -o-o-o
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0l,pg,q.0!3N*q. : Rg .-
Zondaqrnorgen 10 april uas Read 5u:art nnze tegenstan-

dor

De uiluedstrijd uerd door ons qerronnen met 3-4.
l\iu oo eigen veld LJaren u,e het voor onze uaste ftcuue
sutrpsrters *ok verplicht de punlen ihuis te hnucjen.
llndaf, K, Kelsbeek vonr Joir. v.d.5Iuis in de gcal
mnest, a*cht K. ielsma noÊ een $peler, nmdat vanu:ege
het níetznekun naar 'l '1 spei.Érs hadrJen, uerd I'1" Klaef-
sl::a ?€beld en die ira$ binnen 1C min. ter plekke.
I'rei Ce sirakks uestenuind dr.rars over het vBid r,Jas b*l
voor de spelers moeilijk de bal tussen de uitte lijnen
te hr:uien,
Danrdat de Boarnsters pen paar rnooie kansen onbenut
ïiel*n bleef het lrt rJa iusi f,-1,

iia ds rusl kuam ich, v. ci. $luis in cje goal vsor
Keeso die de nlaats op hei midcjenr.reld van ondergete-
kende innam.
hja + 20 mi'n" bras het dan toch raal(, Kees K. scrorCs

Daarna i,rês het de teEenstanCei di* de uedstr-ijd uat
naar zich loe l:rok, maar bij S6n van onzË uiiuallen
ovar links r,Jas het le11e Uisser rJie rie bal LroËrzet-
te en dpze uerC keurig dor:r een achtBrhoÊde speler
vir$fi Read Zuarb Íngekopl, 2-0.
Kcrt dearna ues het LJêer Kees K. die scocrder 3-0.
Vlak voor het einde scoorde de teqensiander noq mel
Ben mooi booqbetletje {lcpke) over ishannas heen, 3-1,

Resi mij nog lYi. Kleefstra te bedanl<en uoBr het
aeesDelen vanfiaaq.

Joh. 8r,
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0p 30 April uiert de u.u.0ldeboorn haar 65 jarig bestaant

r,.relka offlcieel is oP 15 APr'lI.

U,U.0ldeboorn sn flranje Nationasl hebben beslnten om samen

hier een gezellige dag van te maken oF het-9l,03IIE!!:

He| begint oÍn 10 uur Bn naluurlijk uordt er gevoelbald.

Hutsoottoei'r;on i .

fr komen za langzamerhand al r,rat aanmeldingen binnen Voor

het ,, Hutspot toernooi ,, .

fr kunnen Ër echLer nog veel meer bii.

Dus Boanstars lnat u van de goeie kant zíen.

A.anmelden graach Z" s"Íïl , op de reeds eerder verrnelde adressen

Ueaze 48 Ên 51.

0ok fiatscrossers kunnen zich naq opQÊvÊn+
i-

Het Iiqt, in de bredoelinq, clat '.rij bfnnenkort

noq met meer inflormat,ie over deze dag kËmen.

xXxXXXXxXxXXXxXXxXXXXxxxXxXXXXxXxXXXXXXXXXXXX

samen rnet 0. N.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

ilr.ltsno ttoernoci

Naam :

A dres :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ëjos,sf ielqqsglgLr:Lijl

Naarn:

Ê dres :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

man/vrou,*r/ jonqen,/meis j e

leefLijd: ïel. nr.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jonge nlrneis j e/Leef tiid
T€1. nr.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Uiï Di 0UDE 00t5..r.. .....r..........,...,,.U4N K005.-
i'retst: s. Huisman).
Ue uaren d#s beziq met de resultaten van het derde

eLftal -ir.l' heÈ seiesen 1969*t70 en gean hieÈ thans ÍneÊ
verder.
iial fl novembÊr trokken ze naar lrlieuueschoo t, en klopten
daar hun vierde BVer met ll-*.
Thije Blaaur,r scoorde liefst drie keer. fllen stcnd op dat
morNent t,ueBde met Éên punt achlerstand op Êenado.
laarna volgde thuís aÊn beneur,lde 1-0 overuinninq legen
L"ai-;queer en ze kvamen zodoende aan de leidíng (S-t O).
il*s on i 5 maart kon Fr Lreer gespeeld uiorden en ulel uit
t*':an Iers]onl. Hel rrerd eÊn 0-3 ueQÊr
I'iet volgende slacht.effl*r Ljas i-ldiros (Z-n).
l-i" il kkarman benutt,e drÍe straf schnpoen.
ilen k.ancipensclrap leek heel r:ichLbij, loen ook f.i-.S.
aan Ce ae!ekar uerd genonden,
lli, ao dr'íe doelpunlen van lslke Belhleham zorgden voor
ÊÉn 1-4 eindst,ailC.
ile valqenrie u;eek sloeg het nr:ndlot echter tce.
;i*;-iad* hrach t 0]de boorn ?e earste nederlaag toe en kuam
l"iÍercicor LiËer op 6án p,":nt voorsprong.
ilaz* \.ioorsprcng zouden de mannen uii 5t. Nicolaasqa
;"ri st meer ui I hanCen eeven.
uldebaCIrn . moest nog tegan Êeed 5r,lart, maar het resultaat
uan deze uedstrijd is niet te achterhalen,

[]lCebcorn 4 en 5 sneej-Cen LrpÊr in dezelfde coÍnpeLitie,
ïcgenslanders uarËn Irrsu$ 4, Uarga 3, Irisia 8,

Sperta 3 en 0csi,erlittens 4.
i1*i ui*rde had Ljoor de aán1.1anË \ieil het seizoen nog een
raisje naar,ïuur1o"
Vnlg*ls leider 5. rie Vr:s Lras di,t Ban geslaagde dag.
1.ie ircatbalr.iedst-rijd alde'ar uerd met 1-?- qeLJonnen.
Do eerste competitier.reci*irijd uas meteen tegen her- 5e.
illdebor:rn 4 uiaË oFËï€rmaci'riig €n liok net 7-A aan het
l-anqsle eind, Daaï'ria een ulstte 1-4 bij lSlue Boys,
i-l el eerste nunt, r.lerd niidels eÊil 1-1 in i rnsun r-,Brs[]ee1c,

i'ia een overï,rinninq CIp 5pa rta 'ruerd ook de revanche
teqen het, vi jf de eÊn' trmakkie" (5-il),



Spalers !,aren dat seizoen o.3, C. de Bcer, J. Veltnant
K. Ui".s*", Loutt Visser, Henk de Jonq (aanvoarder),
K. Aloertsr J, Uatzama, L. Gorter, Íï. lleester,
u, Krist, D. van LeeuLren Bn nat,uu13-ijk J. Tigchelaar,
0h ja, LJe 30udsn topscorer 5. Uisser bijna vergeten.

Uárga 3 r.rerd in 0ldeboorn ook ingernaakt en trel met
5- 0.
0p dat moment gingen onzerroudjesrt
Na zes uedstrijdenr uraarin men elf
doelsaldo van ?6 voor en 3 tegen.
ïrnsum moest ook het onderspit delven'
Het uerd 4-1.
Ien zdkere Êeitse (familie?) scoorde uoor de gasten vÍs
Êen penalLy,
Helaas uolgde bij Sparta de eerste nederlaag
de Sparta-leider als sÈheidsrechter.
Daardosr ktlam F risia ï,,Êer aan da 3.eiding,
ïegen Frisia uerd het 2-?.

is-e) met

ïnmiddels hed ook A. Ni jholt de voet'oslschsenen Lre€r
aangetrokkBn.
Uerder zijn nsg r"reiniq gsgevens lerug te vj.nden.
frisia uerd vermoedeli;ik kampioÊn m€t 0Idebosrn a1s
verdienstelijke tu;eede.

Len volgende keer verder mel de resultaten van de
overiqe elfLallen,

Usrdt vervnl Qd,

rs!

5

aan de leidinq,
punten yergaader een

*

koopt bi i
&nz*

sdverteerde
*
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D pupíllen

*n-n-o-í3-0-0-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-a-0-0-0-o-o -o-o-0-o-0-0

'Je begonnen om hal f el- f .
t6n ván da jongens van Akkrum maakle na
1 0 inin. a1 een qoal.
De rest van de 1e helft speelden ua van
man tot man.
i\iaar in de laatste paar min' maakte
r"iarrn ïdsinga Êen goal.

2e heIft.
ïn de tr,.reede helft uaren Lre uat aan het
drom gn.
In uileindelijk hebben ue ver]oren met
vi j f-é6n.

piario,

-o -c-o -0-o-0-0-o-o -o -0-o -0-0-0-o-o-0-0 -0-o -o-o-0 -o -0 - 0 -o

*a o



D PUP iLLEN. -
Zaterdagr,'noesten Lie tegen LangezLraag.

in de eersie helft slond het 2-0 voor Lange-
zuJaao.
In de tuef,de helfl ginqen LriJ er ieqen aan
en uit een vrije trap uerd het 2-1 1a'Ler
scoorCe Siet.e nog 2 maaL sn het sionn ?-3
uoor ons.
[n taen uas het afgelopen en ue nadden er
2 puntjes er bij.

de aanvoerdËr van die daq
LJas Fietsr Poepjes,

-ó *a - cl -0 -{] -0 - 0 - o -0 - G - 0 - 0 *o - o -o - o-o -o -o - o -0 - o * 0 - il - 0 - o -o * il

OpÊericht 15 april Í923

Vri j Cae

F-pup.

Zaierdag 1 6

A-jun, 1C9

x-jun. 352
D-pup. l+C8

E-pup. 51 I

Apri1.
31 f,8

1?65
102?

i 181

J,emmer

Cl C e b'oorn
G,A.'f . i,
0ldeboorn

-í'1d e bc;:r rn
-Ï 'an llrf ee'f

-nldec0i-iï'n
-Te r-hcrn e

1C " "]f)
t\J. j -:

11.15
ic,33

7T

Vootbsilveraniging,,OLf,lEBOSft ffi "

:rieri stri j d-pro granma t s.

1 ) Aprii,
61 5 1 t+L,tr. ol. c eboo rrr -T1j n; e: : Ê !'-l
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