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{ ovvERzIcHT-(
Zondag 15 oktober had Oldeboorn de zvare opgaaf
om één der naaste concurenten n.l. S.C-Smallinger-
Iand te bekanpen-
In de eerste helfb nanen de Boarnsters een yat
afvachtende houding aan , maar keken al gauw tegen
een 2-O achterstand aan.
Een ruggesteun ras, dat vlak yoor rust rrerd tegen-
gescoord.
lfa de thee een sterk aanvallend Oldeboorn, ook nu
seer bleek dat aanvallen de beste verdediging is en
de gelijknaker kon niet uitblijven en kvam dus ook.
Al net al een keurig herstet van een natige eerste
helft -

Ook Oldeboorn 2 leverde een knappe prestatie en
slaagde er in om tegen Renado 2 de punten thuis te
houden door net 2-1 te ninnen.

Oldeboorn I noest thuis aantreden tegen Irnsun 4.
In een leuke nredstriJd waar echt gestreden is om
de puntjes moesten de Boarnsters uiteindelijk toch
nog net 4-3 verliezen-
De lrnsunners hadden het geluk echt mee want ze
scoorden in de laatste seconden de yinnende goal.
Sneu jongens, maar zo spelende konen er zeker nog
vel punten.

Oldeboorn 4 dat op bezoek moest bij Irnsum 5 kreeg
onversacht een vrije dag, dit ondat lrnsun 5 bij
gebrek aan spelers zich noodgedwongen had terugge--
trokken

ZONDAG 22 OKTOBER

Oldeboorn ontving hekkesluiter ONV.
Op papier een nakkie maar niets ras ninder Baar.
De OllVrers hebben hun huid zo duur nogelijk verkocht. r
Toch nog een goede dag voor de Boarnsters, slecht
spelen en maar wel twee punten pakken, dit door de
karige 2-O overwinning.

Oldeboorn 2 heeft geen prettige herinneringen over-
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-L



.rv

gehouden aan hun bezoek bij Bakhuizen Z-
Met een dikke T-2 nederlaag konden ze huiswaarts
keren.

Ook Oldeboorn J kneeg in Grouw een gevoelig pak
slaag' dit terrijl je je afvraagd hoe is het mogerijkdat net de rust de stand nog O-O is on dan met een
1O-O nederlaag geconfronteerd te worden.
Zou nat meer trainen zoiets niet kunnen voorkomen,
het is natuurlijk te proberebn

Oldeboorn 4 ontving Akkrum 5.
ÍJas de verwachting dat het spannend zou worden,
niets was minder waar. Met de rust een riante ll-O
voopsprong en een uiteindelijke 5_Z overrinning.
Knap.,.r€f k mannen.

PNOGNAUMA.

ZATERDAG 28 OKTOBER.

BoyI B Oldetioorn B 14.00 uur
Oldeboorn C DIíP C 10.00 uur
Akkrun D Oldeboorn D 10.00 uur
Oldeboorn E Akkrun E 10.30 uur
IÍarga F Oldeboor F 11.00 uur

ZOIIDAG 29 OKTOBEN.

Oldeboorn I gaat op bezoek bij Fochtelo.
Fochtelo, een nog jonge vereniging schijnt vooral
thuis een enthousiast ploegje te zijn net veel inzet.
Dus Oldeboorn nil je 2 punten pakken dan er direkt
pittig tegenaan en nqet het lukken beide puntjes
mee naar huis te nenen- Aanvang 2.00 uur.

Oldeboorn 2 ontvangt Blauyhui.s 2.
Oldeboorn 2 een wat nispelturige ploeg, yaak knap
presteien en dan ríeer opgescheept worden net een
dikke nederlaag.
Hebben de jongens hun dag dan lukt het zeker, maar
dat is vooruit niet te voorspellen, vandaar dat He
gewoon het resultaat afwachten. Aanvang 12.30 uur-
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Oldeboorn 3 ontvangr Tijnje 3.Een voorspeltin* is ,o"ifi;r< te doen, aangezien nijniets bekend is yan de p""àtrti"r" van die afdeling,vandaar, probeer tenninste I punt te p"t t.rr.Om 1 1 uur zal- het heven.

Ook Oldeboorn 4 een thuisnedstrijd.
DEze keer zal. vermoedelijk Udiros 5 het slachtoffer.zijn ' ze draaien lekker àie oudjes en ze zurrenook nu wel de punten thuis houden.

ZATERDAG 4 NOVEI{BER.

Oldeboorn
GAVC C
Oldeboorn
TTARGA E
Oldeboorn

zorIDAG 5

B HDÏB
Oldeboorn

D lrnsun D
Oldeboorn

F Akkrun F

NOVEHBER.

_?_

c

E

1 O. OO uur
1 1. f5 uur
1 0.30 uur
10.00 hur
I 1 -30 uur

cAvc 5.
de kans op een revanchepunten in Grous

BEKER.
14.30 uur
lO.0O uur
1 1 .00 uur

oldeboorn 1 0ntvangt de -*esthoek en gezien de standnoet de thuisclub in stJat zijn beidË punten thuiste houden. Aanvang l4.OO uur.
Oldeboorn Z gaat naar Leeuyard"rr-t,"g.., Nicator 4.Een-verdeling behoort zeker tot de gogelijkheden-fn ieder geval aanyang redstrijd ll.OO uur.
ordeboorn 3 ontvangt akkrun 4 en ook ar ondat zehun enige rinstpuni tegen dit erftar hebben geboekt,zoudan nu een eerste overrinning tot de nogelljk_heden behoren

Oldeboorn 4 gaat op bezoek bijTHuis een dikke nederlaag, metnaar toch verwachten He àat deblijven -

PROGRAITHA :aterdag l l november -Oldeboorn I - Foarirt (Henaldun)
Oldeboorn C - St. Annaparochie COldeboorn E Black Boys E



Voor 1 1 en 12 novenber bestaat de mogelijkheid dater inhaalyedstrijden norden ingelast, a"" houd errekening mee.

UITSLAGEN Ett STAXD 2e kI - A

Mildam llet hui_s een rare steek val
met 3-t klop van de tíesthoek.
Ook Zandhuizen kan het bij FFS nietverloor ook. Uitslag l-0.
SC Snallingerland scoorde er tegenop los 9-2 Has de uitslag.
oldeboorn - OIfV 2-O-
Ook St.Jaeob liet van zíctr horen enFochtelo net T-O,

STAND.

Ien en kreeg

bolwerken en

Gersloot rustig

versloeg

1 Mildan
2 Oldeboorn
3 Snallingerland
4 De líesthoek
5 Zandhuizen
6 FFS
T StrJacob
I Fochtelo
9 Aengwirden

10 Gersloot
l1 ollv

PROGBAIIIíA a. s. ZOI{DAG

VV Aengrirden
De líesthoek
Fochtelo
OllV, Snallingerland en

9-13
6- 10
7- 10
T- 9
8-9
8-9
6-T
T-5
T-4
8-4
T-0

FFS
St. Jacob
Oldeboorn I 4. OO uur

Gersloot zijn vrij.

a
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Uit de oude doos van . -.KOOS.

Tekst : S-Huisnan-

Het voetbalkrantje begint reer tekenen van leven
te vertonen (Albert Nijholt jr- nordt nog bedankt
voor het rondbrengen van mijn route) en re zurlenproberen ook dit seizoen geregeld een bijdrage uitde oude doos i.n elkaar te flansen.
Van de reeds gespeelde redstrijden 9 en l.O sept-is schrijver dezes op dit moment nog niets bekend,
aangezien hij de laatste seken door bepaalde oor_
zaken weinig de deur is uitgeueest.
Derhalve maar weer terug in de tijd, hoerel men
eigenlijk Íbij de t,ijdtr behoort te blijven-
tJe raren dus bezig net de resultaten van de derdeelftal in het seizoen lgT2-1973, toen men per 15oktober nog de raatste plaats op de ranglijst innam.
De namen L-visser en p.tijnsvert verschenen ook in
beeld
In Àkkrun yerd in nov- een eervolle 5-3 (Oe jongens
raren ne1 hogere scores gerend) geleden.
De leider had gedacht dat het yel afgelast zouworden, zodat de nedstrijd een aur lat.er begon.
Tegen vermoedelijk rater nog ingedeelde Drachten T(net een spil van 54 jaar in de gelederen) bleefde schade tot slechts l-O beperkt.
ook na de rinterstop breek het vierde nog steeds
sterker dan het derde.
Thuis tegen larga 4 eindelijk ueer een puntje (l_t)
Voor de rst van de kopetitie geen nieuns.

Het vierde startte'tegen Akkrun 3 net een 4-3 over-
winning -
De spelersgroep bestond dat seizoen ui.t: C.vanHardevelt, À.llljholt, C.Aalderts, J.Tichelaar,
J.YeItman, H-Akkerman, K-lJiersna, H.de Jong,
O.Schriemer, S-Visser, R-Knol, C.de Boer en
L. gorter.
lla nog tree overrinningen (waaronder de redstrijd
tegen het derde) volgde een nederlaag tegenlfispolia 2- Per 15 oktober stond men nog bij de



\! kopgroep net zes punten uit vijf nedstrijden.
eind novenber werd tegen ÍJispolia fors revanche
genomen (5-0).
In één der verslagen lezen ne ook de naats M.Kleefstra.
Op 1T maart stond Akkrun bovenaan (10-15), gevolgd
door Oldeboorn ( 1 1-15) en lrnsum ( 10-14).
De laatse kan op een pampioenschap yerd echter
verspeeld door in en tegen rrnsun met 5-z te verliezen

De A.jun. hadden OIyhia, Oostersolde, Lemmer, De
Blesse, Sportclub, Gorredijk, Jouren ONB en Stàn-
fries als tegenstanders.
Helaas rees er een conflict, H.Ifagenaar-Bestuur,
Haarop de spelers te kennen gayen niet meer te
nillen voetballen.
Zodoende zag het bestuur zíc}n genoodzaakt hen uit
de conpetitie terug te trekken.
l{el. kregen ze nog de gelegenheid om alsnog o-l-v-
hoofdtrainer AIt te kunnen oefenen-
Een en ander had tot gevolg dat er binnen de club
nog vele functies open vielen, maar deze konden
vrij vlot rorden opgevuld.
Jan Jeeninga en Jan de -Jong gingen zic}l. belasten
net de jeugdtraining, terwijl verder J.van Kalsbeek,
lf . Veenstra , L. Poep jes en H. R.lÍieusland de jeugd-
commÍ-ssie vornden. De laatste tyee verzorgden ook
de velpentraining.
Blankenberg fungeerde als nieus bestuurslid en
verd voorzitter van de jeugdconmissi.e.
Voor de beker kyamen de A.jun. rel in aktie en
verloren uit net 3-0.
Volgens een comrnissie-verslag viel er nogal nat
op de instelling en nentaliteit yan de knapen aan
te merken.
S-Rodenburg zorgde voof het verslag van een oefen-
wedst,rijd tegen Eestrun, welke neb g-2 rerd geronnen.
De doelpunten ksanen op naan van Joh. de Jong (5x),
P.Rodenburg (2x), S-Teunissen en D.Oosterbaan.
Daarna de return tegen Nicator en in de selektie
ook nog de volgende spelers: B-Oosterbaan, J-Teunissen
H.Dijkstra, B-de Vries, F-v.d.Meulen, t{.Nijdan,
H.Brouwer en T.Meester.
De Leeuuarders trokken nu net 2-4 aan heb Iangste
eind -

t
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In de kerstvakanti-e nerd weer deelgenoemen aan hettraditionele tournooi in Heerenveen-
Hiervan geen resultaten terug te vinden.
De B.Jun. moesten het opnemen tegen Oosternolde,Stanfrles, Akkrun, Otynphia en Oárterp.
Op 23 sept. rerd gespeeld tegen Drachtster Boys.Spelers: F.Bies, T.Rodenburg, B.van Heel (aan_voerder), S.Rinsna, G.Otter, tt.Zandberg, R.VaIk,R.v.d.Kloet,. K.Akkerman, H.Éruinsma, .lfn Mi_jnheer,D.Venena en R.Veldtra-
Het serd een O-5 nederlaag.
Een oefenyedstrijd tegen de C.jun., werd net 6_0
Seronnen
Daarna vorgden verschirlende nederragen en in hetkrantje nerd door de trainers get<laala over de ge_ringe inzet en het nvervelendn zijn ian een aantalboys -
Begin nov. werd het eerste puntje gehaald via eenl-1 tegen Stanfries.
Bij het zaalvoetbal in Heerenveen nist men vanUdiros net 3-l te winnen en tegen de latere Friesekanpioen tfolvega slechts een l_O nederlaag, dooreen doelpunt dat pas J nin. voor tijd werd geseoord.Doelman Bruinsna verkeerde in ten blakende vorm-Ook na de rinterstop geen succegsen meer, Eaarze ïaren dan ook te hoog ingedeel.d als gevolg vaneen kampioenschap behaald door spelers die nu teoud yaren-

De C- jun. rerden _ingedeeld bij frnsum, y.en V.,GÁVC 2 Ct Àkkrun, De Syeach, È1"g" 
"rr' ïijnje.Opstelling Oldeboorn -- Akkrum (Z3lg_rrr, :Br- (Rinze) Voolstrê,., H.IJ-v-d. Krieke, D.lfunan,B.Haspels (aanvoerder), H.J.v-d-I(rieká, A-Mulderr,

i.il::::, 
p.de Heer, A.oosrerhof, tí.vaá Karsbeek,r-llJsma-

llisselspelers Haren H-Oosterbaan en F.Bangna-ook J'Huisnan naakte nog deel uit van de serektie,zoals uit een latere opstelling bfijkt-Er werd karakter getoonà tegen Akkruu, want naeen 0-3 achterstand rist aen toch nog op gelijkehoogte te komen.
Enige reken later verschenen ook de namen U.deVries in beeld -

-7-



In okt. serd OtlF in eigen huis net naar liefst
_u O- l5 verslagen.
' De C-jun- namen ook deel aan het zaalvoetbaltour-

nooi in Heerenyeen, naar hiervan geen resultaten
berug te vinden.
fn april 19?3 vierde onze verenigi-ng haar 5O-jarig
bestaan met o-a. een jeugdtournooi.
Bij de uitgenodigde spelers konen He een nieure
naam tegen, n-1. Ph-DiJkstra.
lla penalty schieten eindigde Oldeboorn op de vierde
plaats achter ïijnje, Àkkrum eE B'Iue Boys en voor
lJarga.
Hoe men eindigde in de konpetitie kan ik niet achter-
halen, naar ben geen enkele nederlaag tegen gekomen.

Ook de A-relpen streden ln konpetltieverband en wel
tegen De Sveach, Bergun 2, OffT 2, Drachten 415,6 en|.
Dit saren de spelers: E-Reitsna, F.Bangna, Joh.
ven Kalsbeek, E.Folkertsma (aanvoerder), J.Otter,
Ph-Dijkstra., H-Oosterbaan, G-Huisnan, J.l{eester,
F.van Heel, R.l{ijnheer, G.Brouner en U.de Jong.
Deze jongens begonnen net een forse overrinning
Yan l0-1 tegen Bergun.-
In een volgende opstelling nog een paar nieuse
namen: R.Heida, L-Veld en R-Jelsna.
lleer later ook T-Keuning, T-v.d-Kooi en H-v.d.
l{eer- De kornpetitieresultaten bleven bevrdigend,
maar voór de Friesland Cup ras Sneek een maaÈje te
grooot -
Ook bij ons ju.bileuntournooi ras er geen succes
reggelegd -
Voor de rest van het seizoen geen nieuys te yer-
melden, aangezien er na 2 nei geen krantje Eeer
verscheen -

De 81 en 82 velpen speelden in september reer de
redstrijd Zvart, tegen ttit.
Opstelling Ztrart: H-Vink, J-v.d.tla1, K.de Groot,
A.Akktsrman, R-Kootstra, H-Nunan, E.v-d-Krieke,
l'l .Brouvèr, R.Huitena, P.Ypna, K.Dekker,
l{issel: R-VeItnan-
Opstelling Yit: H.de Vries, J.J.Dijkstra, Jan
Bethlehen, J-Stuiver, Th-de Groot, TJ.Altena,
P.Heida, J.Fokkena, TJ-Ypna, D.Bethlehen, J.v.d-
lfoude.



In het voorjaar rerd dit gebeuren herhaald-
Nieuwe spelers Í-nmiddels: Jan Brouser, S.Yink en
O - llouda.
Het serd 2-1 voor de zwarten-
Tenslotte kwamen ze nog in aktie tijdens ons tour-
nooi en eindigden op de derde plaats.

Op 26 januari deed zÍ-c}r een uniek feit voor in de
gesachiedenis van de vcetbalvereniging-
Er kram een damesafdeling bij, met het doel in het
seizoen 1973-197\ aan de konpetitie te gaan
deelnemen.
Zestien danes onderrierpen zíc}r aan de training
o-1-v. de heer AIt-, .t-r. Geertje Hoekstra, l{inke
Hoekstra, Trienke van lfijen, Tsjitske,Kerkstra,
Sjoukje Kerkstra Kraan, Fimke Jelsna, Jeltsje
Venena, Jikke v.d-Krieke, Ynskje v.d-Vlugt, Loek
Benedictus, Tsjitske líartena, Fenny Yat-zema,
líietske Jelsma Jeeninga, Janske l{ieurland,
Atsje Poeojes en Janske (Jan) l{ieurland.

Een volgende keer riog wat algemene feiten uit het
seizoen 1972-1973 en een begin net 1973-1974.

ïONDT VERVOLGD.

vAN DE REDACïIE,

Dit ras voorlopig de laatste DOOS van KOOST
Aangezien onze va'ste schrijver van deze terug-
blikken nonenteel in het ziekenhuis ligt-
De REDACTIE senst Si. Huisnan vanaf deze plaats
VEEL BETERSCHÀP toe-
Voor eenieder die Si. Huisman beterschap wil
ïensen, stuur dan even een kaartje naar ;
De Tjongerschans te Heerenveen Kaner 604.
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Zaterdag 1 4 oktober noesten re thuis
tegen Irnsum.
Het regende en stormde.
Tsjitse stind de eerste helft op doel
en frnsum maakte 6 doelpunten.

De bweede helft stond Tietsia op doel
en liet 9 ballen door-
tíe hebben verloren met l5-O-
Het lag niet alleen aan de keepers,
maar Irnsum yas helaas veel sterker.
lfe hopen dat het de volgende keer
beter gaat.

Horst Neuenschyander.
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