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OVERZICHT.

On t e hegi nnen uet de ui, tstagen van zondag 16 nkï ..

OLDEBOORI{ I noest op bezoek bij F.F.S. en dat het daa,'

ii':ii..:::i::r:^:",:: i?i:-'. t:::::_::_pakken hebben

Xet toch heel goed voetbal van Boarnsferzijde rerd he,
een benaurde l-0 overninning-
H*s eP een goede a naker qeweesf* den gí'\lr d* seorê r-ï:-
iier noger zLJtr uiCËevairen, ueJ"angrrjker as echter {Êá
de 2 punten binnen zijn.

OLDEBOORH ? rras vriJ terwi jL het- 3e Àkkrun J t,hu j *
moest bekanpen. Dit werd een eenzijdige redstrijd-
De Akkruners naren heer en neester, dit ook a} getuigt
de '12-2 nederlaag dÍe de-Boarnsters noesten slikken,

Ook eLLdSOtuRI* 4 dat naar Read S*art 5 noesb viei
enigszins tegen reL die 5-3 nederlaag. tÍe hadden t-cch
iets neer veruacht, naar och ría? geeft. het ale je e:"
maar plezi.er in hebt, wat zegL dan r.rÍteindelijk de riii
siag-

ZOI{DAG 23 OKTOBER . -
Oldeboorn heeft ztn vriJe dag benu? door eên oefen-

uedstri jci be spelen tegen B- E.!t. in Vledder, meí ai,.:
resultaaÈ een kleine 1-0 overrinning.

OLDEBOORil 2 rerd ontvangen door L-S,C. 6 uit SNEEI(
en noest genoegen nemen ÈeL een 4-2 nederlaag-

OLDËBOOFI{ 3 kon het in tÍarga tegen tíarga 4 niet
bolrerken en kon dus ook terug keren net een nederLaa

OLDEBOORITI 4 daarentegen Ieverde een knappe preatab"
en naa keurig revanche op de indertljd in Akkrun ge*
leden snadelijk 9-1 nederlaag.
Het uerd thuis een knappe 3-2 overrinning.
Een keurig resultaat nannen.

1



STAIID 2e kr Á.-
,lt-,t 2.o
s1u-8 t t"
z)'é- a 2.t
a\ L-+ t'

',1 T-t, ',',
;l L-L ,3
ál y-5 4

nl 7;!, 'ï
/ot ?-L ?

ï-
/..
3.
l+"

5.
Á

7.
n
U

1í\iu-{{
I l-

AmeLandi;s
Ol dehoorn
G-A.V.C"
Sb. Jacob
St. Ànnep-
Eakhuizen
Thor
tsuitenpost
A. V. V.
F.F,S"
V-V" Aengrirden

r í,"tJ- i u
6-8
5-T
6-T
6-T
5-6
5*6
6- ll
6-3
4- 1

6- 1

O0oo= =oo00

"ír- 
íi

il{- 9
16- 4
11-10
14-13
13- I
13-11
4- 13

1O-13
2-11
9*2s

-5
- rt l
- ._l

-tD
-r3
- to
-tV
-rJ
-r1>

:ib

ugDsTnrJDgt{ zor{DAG 6 t{ovEt{BER.-
iïÍerin lreef t, Oï"DEBOORI{ 1 een thuisyedstri jd, n. }.

fegen Thor.
Ttlol" echl eec plaeg G!& voor op te passen, naar hehben
de S*an.nsters nog piannen, dan zal in ieder geval <ïe-
z.q wedst,ri jd gexonnen noeten *rorden.
HeL xordt zeker geen makkie, aaar vast een spannende
parfij voetbal.

OLnESCCIR$ 2 mag al weer ln Sneek proberen H.Z.S. F
aê.m Faun zegekar te binden. ilet kan mise*hien lukken,
ma&r dan zullen re1 alle aeilen moeLen vorden bijgezet.

OL$EB0ORH 3 gaat op bezoek bij C"À.V.C.4 i.n Grouv,
en zaL ook zeker at,tent noeten spelen on beide punten
laee te nemen ? naar lre gokken op een gel l jk spel .

OLDEBO0nfl 4 tensloLte onívangt Turksesport Z.H-
Daar ge.ïonnen en de &annen van Klaas aullen zich t$uis
cak aeker n:'"et -laten verrassea en He zien beide pun-
'*;en dan ook in Oldeboorn bli jnen.
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zosDÀc l3 NovElíBEn.-
ïn de HedsLrijd illdeb+arrr i - tj.A-g*C- kr-rnn*n .:

Boarnsters echL laten zien Hat r"e naard zLjn inconfrontatie net foch r*el één van de betere ploegi
de 2e kl, A.
tJillen de Boarnsterê in de kopgroep blijven needri:,,i
dan za1- er geeronnen noeten lrorder:, reat da.n r:ak Íei, r,als een prina prestatie gezlen nag norden
I{e Hachten net spanning af .

SLIEEOCR$ ? ireeft aLweer eeR uiLuetrst,rija_
llu sbaat Langreer 3op het programr'a en kouen er nÍ*te veel afzeggl"ngêil, rat de laatste tiJd nog al Éqn
eËnl pr-obieer ie roet de ragere etfrallen, dan moeu egeli" jk spelretje zeker tot de nogelijkheden behor*n.

OLDEBOCIRH 3 heeft een thuí sBreí!s?.ei.!d en r*e1 le;re-
ÀÍÍeaUor I uit Leeuwarden.
Dib zi jn neestar Lechnisch goede voetbalr-ers, dus i_;je niet van heL kastje naar de muut" sturen en dan e
er zeker nogelijkheden"

oLDEBooRtI 4 tenslotte gaat naar Jaure Haar het 6eelftal fungeerb als tegenstander.
De Boarnsters pikken de laatste t,ijd nog aJ- eens eë.graant je nee en een geli Jksper behoort aeken toi rl;r$o6elijkheden.

P ROG RÀt{}tA-ovtrRzrcHT. /
Zaterdag 29 en zondag 30 okt
ZÁTENDAG 5 HOVEMBER..

D.Id.P- 1A - Otdeboorn lA
llieusesehoot 82- Oldeboorn 1B
l{arga tD Oldeboorn lD
0ldeboorn 1E Scharnegoubun

St. Jacob I
Oldeboorn I
Anelandia t
Bui lenpost
V.V. Aengrirden
Sï. Ánnapar.

zqilpAc 6 XOVEUBER 2e kl. A.

- Bakhulzen ó-j
S.V- Thor ê-3
G?A.Y.C. l-è
A.V.V. 2-t
F.F.S, ).-/

vrij

zíe Clubblad nr

1 1 .00 uur
11-15 uur
1 1. l5 uur

IE 10.00 uur

14.00 uur



r{"2.s. 5
G.A.V.C. 4
Oldeboorn 4

ZATENDAG 72

- Oldeboorn 2
Oldeboorn 3

- Turksesport

HOVEI{BER. -
Oldeboorn
VRTJ
s.D.s Dl
O1 deboorn

uur
uur
uur

A1 I 1.OO uur

I 1 .00 uuP
El 13 .00 uur

l-Ll to-15
*-L ro.oo
2 L-LIo.3O

Hielpen A I
Oldeboorn B1
Oldeboorn D1
Terhorne El

ZOIIDÀG_$ HOvEuBEn.- 2e kl- À

Oldeboorn 1

S. V. Thor
Bakhuizen
VNÏJ
F.F.S. 1

A"Y-v.
Langxeer 3
Oldeboorn 3
S. C. Joure 6

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

G. A. V. C.
St, " Jacob
St. Annap.
V.V. Àengwirden
Bui tenpost
Anelandia

1q.00 uur

Oldeboorn 2 l-7 12.OO uur
- l{icator B 2.'r* 10.00 uur

Oldeboorn 4 /-'atO.3o uur
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Waar zijn de ba1len van onzjr materiaalvrouw ?

Het komt de laat,ste weken dikwi3is voor dat er na de trainingen
en de wedstrijden ballen achterblijven in de bosjes en j_n de

s 1ot.en.

wij verzoeken derhalve de leiders en de trainer dringend doch

vríenderijk om na de trairring en de r*edstrijd even êên rondje
door de bos3es en langs de sloten te maken, zodat er geen barlei:
verdwijnen, want onze materiaaldame wil graag aan het eirrd van

het seizoen over evenveel ballen beschikken als in heL begin
van het seizoen

Het Besiuut:

Aan alle raktieve' leden
van de V.V. Oldeboorh.-

Het gebeunt de laatste neken regelnabig dat deelftallelderg in de problenen konen, ocdat er te rei*nig epelers zljn oB te voetbatlen.
DIf IS VREEHD ! ERG VREEI,'D ! !
Het bestuur vraagt zich dan ook af of deze lei_ders re} goed ne? de voetballerlj bezig ziJn!

Zeggen ze nel voldoende spelers aan.
Grljpen ze niel ?e genakkeliJk terug op enkele jeugd-
spelers die al gauï blij zijn ook eens nee te nogen
doen !

!{EEN . ZO ZTT HET IIIET !

De leiders doen al het nogelljke
spelers blj elkaar te schrapen.

on een ploeg

Het zijn de tndLviduele leden zelf die voor de proble:
Een sorgen.
Afzeggen gebeurt te genakkelijk en te vaak.
Eleesuree of ziekte ziJn feitetijk de enige reden
uaaron je een redstrijd nag afzeggen.
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Een v.et,bar^rer is ,ïid van een "roetbarvereniging
om net zí7n allen in konpetitieverband net de voeíbal-sport bezig be zÍjn.
Dtt houdt iír, &instens éénnaal in de ueek trainen enop zaterdag of zondag net z I n allen de grote groene
grasmat op.

l{ie dit niet kan opbrengen moet onmiddelijk zijn
1"i dmaatsnhap opu eggen.
Het is toch absurd, dat een dorp aLS oldeboorn net oppapier ruin 6o akbieve leden nÍet eens meer vier eenio-i*fln-.6j1.ff" 1]_sr, in hpt lre.1 d k:rr: L;::ngen.
Het bestuur is van prann als er geen verandering indeze gang van zaken konLl ofi na de rinterstop nág **ardri.e senloren-elft"al r..srn Ín te schri jven u,o{:t" *ekonpecitie "

Bij de aanvang van de kompetitle Haren er 6Tspl:l*ns besehiicbaal" \'oL,r' 4 eii'LaILen"
liet bIi jkt dat er thans 5 spel.ers dusdanlg gehlesseerdzi"jn, dat ue langeqe_tijd niet kunnen spelen.Er b] i ive* r'ian Fer" *l.f,t"al. dus. min. l T **r, e:ve!. "Ër mogen dus vosr de }eider geen moeitijkheden ziJn.ook heb bestuur is er van sp de hoogte dat er entÀletgensen reek*ind-di"ensLen h*hben.
Doch d.tt is ingekalkuleerd.

Voetballers van Oldeboorn laat je saten en delelders nieb sfikken.
Zorg dai je Ër bent, er Hordt op je gerekend.
Kun je dit niet erke zondag cpbrengen, Hees dan reeËlen stop als voetbalter"
l,looí-reer-voetbal_lers hebben Hi J bi j de V. V. Olde-boorn besl_Íst nlet nodig"

I{aaije van der Heide,
voorzitter.



F"F.S. - OLDgB00ftH.-

Afgelopen zondag noesten ïe proberen on tree puntjes
te behalen in stobbegat tegen de plaalselijke vereni*ging.
l{a de nederlagen tegen Ámerandla en st. Ànna konden Èr,:
ons geen puntverlies veroorl0ïen, aangezien de acht,er*
sLand op de Lelders dan te groot zou ror.den-
zonder de gebleeseerde oerke en met Johannes ïan degSluis rÍeer op de goal begonnen He aan de 1e hel-f,t"

Over de eerste helft, kunnen se kort zijn;
rre overklasten de tegenstander naap ile v€rgaten ratheL belangrLjkste is: scoren.
Paaln lab en de doelan visLen F.F-s. in de eersbe h*:i'-:te redden -
Door ons zeer aanvallende spel kreef F.F.S- een paar.-
kansjes, naar onze keeper en de verdedigers Losten
dit noeiteloos op.

líe gingen dus net 0-0 de rust in.
I'Ia rust reer een aanvallend ol-deboorn daL lrel kanse::creËerde, maar rederom vergaL te Ecoren.
Totdat + een knartier voor tijd sybrand fraai inkcp-+*uit een voorzet van Jarr v.d. i{oude"
Hierna nog wat kansjes, !'aar het bleef 1*0 voor otrd*-
boorn.

Over deze r*edst,rijd valt verder nog te vertel-len
dat Bauke gebresseerd uiLviei- en hÍj vervangen r*er*idoor Kees.

Yol-8ende xeek hebben $e geen eonpetit,ie naar een *+*fennedstrijd.
De zondag daarop gaan rre richting Bakhui.zen, Haar$e er alles aan zull*n doen otr beide punten mee naar.*ldeboorn te nenen.

Binne.

-O-O-O-O-O-t3*O-0-O-O*O-O-O-O-o*O-O--O-O-o-a-O-O-O-o_{}
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4-r hnnJ*t,LijJ.lr-1,' Àii{..,.", J."

Zondagmorgen ï0.00 uur eoesten r.j.j de peturn-Hed-
st,ri jd i;huis spelen tegen .êickrun.
De eerste wedstrijd hadden rre meL 1-Z verloren, due
er DoesL nu thuis spelend toch rel één puntje van
overbli- jven.
llaar die hoop ras al vrLj snel verd$enen, rant na eenhalf uur spelen stonden r.e al net O-3 achter-
t{et veel beter spe}end ákkruu l.ukte het on nog voor
rust er O-5 van te uaken.

-_t:^1"_::":-:":: 
*ï 

"bevis over sepraar (geschreeund)

Na de rusL $aa het O'boorn die (even) fret bebere spel
had nat dan ook 2 goal opleverde , Z-5.
!ll:rn:- Í-ras ïle+ rkk:*t;t* d:.t hef" spe!. I'en:ralric rn Í,:á.i.i d.l
iopende oand gin€ scoren, cet als eindultslag Z-12.

Een redstrijd om snel te vergeten.

Joh. Brouver.
&

-o-o*o-o-o*o-o-o-a-o-o-()-o-o-o-o-o-0_o-o-o_o_r)_o_o_o_

FI OUDEHASKE - OLDEBOONil.-

zaterdag 1 5 october gingen se naar oudehaske te voet-ballen
de eerste helft #as de stand o-o lk had toen bijna
een goal.
en de tweede helft rraa Z-A toen hacl ik alreer bijna
een goal en toen kopte ik-
het eergte goal werd geuaakt door lÍietse
en het tueede door Tjitse Baar de leider floot hen af.en het derde ook door Tjitee en die serd nlet afge_floten.

tino zulderduin "



READ ZT{ART OLDEBOORTI..

zondag 16 okLober moesten ue proberen rrlee puntjesvan de Knipe ulee naar Oldeboorn te neilen-
Tvee seken terug in de thuisredstrijd tegen Read zvartHonnen ïe genakkelijk net Z_A -Yorige seek HeÍ'd door de sr.echte íeersoostandlgheden
het terrein afgekeurd. Die xeek rust heeft ona gêengoed gedaan, íant na een krartien stonden ríe ar met3-0 achter.
Een elgen doerpunt plus tnee ongerukkige uonenten inonze achterhoede en de achterstand ías al bljna nietmeer in te halen.
líaar vlak voor de rust konden $e roch nog een daerpuni.naken.

lla cie thee kregen Hê seer kansen ên na een minuutof vijf kon Harry de stand op 3-Z brengen.
Hen gelijkspel zaL eraan te komen, ,r". na enkelegoccheltrucs in onze achterhoede kon de Knipe nog zkeer scoren.
Jan de Jong rsisb voor oldeboorn ngg e€n doelpunt temaken, zodat de sband uiteindelijk 5-3 nerd voor deKnipe.

Volgende ueek staan rJe v$gr
nederlaag 9*1 die He in Àkkrum
zeLLem in vi.nsL.
Hopelijk daL het ons lukt.

Kees v J L4 lde

B. -JUI{ÏOREIT. .

OLDEBOORN BLUE BOYS. -
He uoest.en zaterdag om half l1 Ín

1'l ilur yoet.ballen.
?oen ue ofl half 11 ln de bax Haren,
van onze. leiders Jan ên Brouxer dat
niet Has, &aap dat xerd gemakkeliJk
in de eerst.e h*L f t an Joha nnes i n de
goal te zeLten "

de zsàre taak oe de
hebben opgelopen om íe

de box r{ëzen en eÍo

kregen He te horen
onze keeper er
opgelost dooy. Ëij
Li*eed* he.!-ft op



llet llep in de eenete helft aardÍg goed en rerd be-loond doar een goal van Eelt.je, het tigen_offensíef
i(rd;ir! al gauï en de stand Has hreer geliJk.
Tegen de rust rerd er nog een door ons gescoard, dusHe gingen sret Z-1 voorsprong on een bakJe thee.In de treede heLft liep het, net als in de eerstehelft, ook vriJ goed, Eaar rrerd naar net éé" ;;;i-i"_loond, zodat ríe Eet 3-1 hebben geïonnen-

Hans v.d. Krleke.

- O - O - O - O - O - O - O - O - n - 0 - O - e * O * 0 _ O _ O * Íi _ 0._ C * 0 .' O * 15 - o _ O *, : L.

E PUP{LLEn.-

.v. v. oLqqBooRH __.c. A. v..c - _

Zaterdag 1 F oktober noesten ïe spelen tegen de E_pupillen van Groug-
Deze xedstrijd speeldgn riJ thuis.
trn de eerste helft rías Toni keeper en Helko re.erve.Het eerste doelpunt xas voor onu e tegenstander.Daarna uaakte lk een doelpuni, de stánd tas l_.|.Vlak voor rust naakte Douse Hein er Ui:"" één.Í{a de pauue slond Jelger in doel en Toni Ha'nureserve.
tfg ffafgn een naer. ainrttea t-F-* - ^--,.-er.gen doelpunt, Z-1 voor ons.
Daarna scoorden viJ. Doon een voorzet van Douye Heinkopte ik hen pr in, 3-t-
"..'-.! if[rá]ii,g vvt id írcLÍl CÍ, tfog 3.Yso'a1 de laatst,e ÍíaB een prachtig afstandsschot.Zo ronnen lriJ net 6-1;

Áte Bijlsua-

-o-O-O-O;O-O-O-O-O-O-O-o-O-O-O-O-O-O-S-o-o-O - O-o-O-o-

4nJ\J


