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Ouerzieht
Zaterdag 1 1 novenbgr vo9!, Ofdebooryn een bekerned-
st,rljd tegen FoarÉt ult l{enaIdeu.
VeeI prettige herinneringen hebben de Boarnsters
er e.ht"r niet aan oyergehouden en hlerl.n Ís
nÍet alleen de uitslag belangrLjk naar meer de
blessure van Bouke en Slets"-r^í uel een schor-
sLng aan de broek krtJgen-
ResÉ nog te vermelden <i-àg Foarrlt verder betert
door ..á 4-2 zege op de Boarnsters.

ZOIIDAB 1? NQVEI{BER.

Voor 0ldeboorn 2 een inhaalredstrlJd n.1.. t,huls
tegen Blauwhuls 2-
Ook Oldeboorn 2 r11 graag d,eze redst,rlJd zo'-
spoedlg nogelljk vergeter.
fn een zeee sl.echte *edstr1Jd van Boarngter
ztjde speelde de thuísclub al heel vroeg voor
Slnterklaaa.'

J doelpunten eadeau en
nog zelf I te produceren
4-O verloren te hebben

Oldeboorn2-Akkrur?.
In deze sedstrlJd rao het nog ongeslagen Akkrun 2
duldelljk de beÉere ploeg eÉ repden de Boarnsters
zonder àanvallen toe .te lioren fn de verdedl.gÍng
gedrukt
De Á.kkruuers kregen loqn naar serken en konden
ueË een 5-O oversÍnnlng hulssaartg keren.

lfoor O ldeboorn 3 een Lnhaal n.l. thuis te6en
Àkkruo 3.
Deze uedstrlJd ras van hetzelfde Laken en pale.
Ook hLer ras Akkrur de betere ploeg en noesten de
Boarnsters de zege van 0-6 aan lkkrun laten.

- Í.'

De Blaurhulsters kregen
ze presÈeerden het ook
zodat de Boarnsters ret
konden gaan doucheÈ-

ZOIIDAG 19 TIOYET{BEF..



Oldeboorn'4 had ook een lnhaa1 n.1. uit tegen
Grouv.
Daar aangekonen rerd het veld al.snog afgekeurd
èn konden de Boarnsters onverrichter zake huls-
saarts keren.

PROGRAM}Ttr .ZONDAG 26 IIOVEI{BER.

Voor a.s. zondag ziJn er tree wedstrljden vast-
6esteld
Oldeboorn 1 ontvangt Aengrirden
Ook deze ploeg nag niet onderschat rorden, naar
dan zlen se rel beide punten in Oldeboorn blljven'
Aanvang redstriJd 14.0O uur-

Oldeboorn 2 gaat' op bezoek blJ Hubert Sneek 4.
Gezien de laatste 2 uitslagen noesten er nodig
weer eens punten rorden gepakt, dus nannen er
pit,ttlg tegenaan en het zaL zeker beloond rorden.

Oldeboorn 3 en 4, esn inhaalsedstrijd zLt eF
zeker ln.

'UDEDzoNDAG 3 DECEIIBER.

-

In Oldeboorn helenaal Seen voetbal -

Oldeboorn I Ls vrij en heÈ 2e noet on 1O uur
aantreden in en tegen lrnsun ?.
Maak er sat van mannen-
Een beetje vreemd, BaaP Ygor zondag 10 decenber
is er geen Programna vastgesteld-

ZOIIDAG l? decenber reer sel en Oldeboorn racht
reer een moeilijke uitvedstrtjd ln Uegellngsoord
raarbiJ FFS optreed als gast heer-
Het zal ,daar ook zekee nieË een nakkle ?fJn rqar
n.i roppit '.o biJ en het zal zeker 2 punÈen ople-
veren. Aanvang 14.0O uur.

Oldeboorn 2 ontvangt LSC t en noet Í'n deze wed-
strlJd neË een volledige í-nzeí belde pun€en
thuls kunnen houden.
Het ts blJna decenber en voor al deze reds trtJden
geld dirs ie} lJs en veder dienende 
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Rest nog de uLtslagen en stand Ln de 2e kl.
(bedankt Harke).
Snalllngerland leverde een knappe Prestatle door
de ïesthoek ln llunnekeburen een 1-O nederlaag
te bezorgen-
Ook Aengrlrden rist beLde punten thuÍ.s te houden
door St,Jacob uet 2-1 te verslaan.
Ook FFS rist Gersloot op afstand te houden door
net een 2-t ultslag de volle slnsÈ naar zlch toe
te trekken
De redstrlJd Fochtelo - Ollll rerd afgelast en
Hildan had een vrLje zondag.

Stand dus nu

I Hlldan 10-15
2 Oldeboorn 9-14
3 Sualllngerland 9-14
4 De lfesthoek 7A-12
5 Zandhul.zen 10- 12
6 FFS 9-1 1

7 St.Jacob 9- T
8 Aengrirden 9- 6

9 Fochtelo 9- 5
10 Gersloot 9- ,l
11 oNV T- 0

Hopende U allen voLledlg te hebben Lngellcht,

l.f,lJholt.

oPROEP! I M M !

Voor degene dle nog een traÍnl.ngspak van de
. V.Y.Oldeboorn ln hul.g heeft, of andere spullen

relke toebehoren aan de verenlglng or deze
zo spoedl.g nogeltjk ln te leveren blJ één van
de bèstuursleden.
BiJ voorbaat dank.

trET BESTUUn.



. ilrcaTon { - .oLDEBOORI| 2. a
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Zondag 5 àovenber vertrok Olheboorn Z on 9 uur
naar l{icator.
Eenuaal daar aangekonen kregen re te horen dat
re een andere sc[eiderechtei hadden
Toen ve hed veld opkvanen bleek neC reer een
andere flultttst, te zlJn.
AfiJn de eerste helft É.gorrn.n ue zee? eterk
rat leidde tot een O-t vóo"rprong. t
Ylak yoor rust onzeilde piet T- i" bultenspelval
door een prl.na pass yan Jan lí. en dat betekende
o-2.
lfa de rust gingen ue te nonchalant spelen raar_
door ficator op l-2 ksan te staan.
lÍlcator voelde dat er re1 tseer ín zat en glng'door.
Dlt konden rlJ nlet verwerken en het rerd Z-2.(peze goal ras een trÍJfe1 geval , Eaar onzegrensrectrter had het te druk net zljn ShagJe).
liJ raren dan ook bliJ dat re het op Z-Z konden
houden en zo toeh nog t punt nee naar huÍ.s
naEen.

OAdeAoonnB-ll.D.T.B

Zate.ndag 4 noue.mhea.

O!.d.ehoozn moeaL dzze d.ag de thuiaueddtaijd Legen
d.e. kophopez ll.D.7, apelen.Uit had.den ue meL 3-l
uezLonen. De uedaLzijd. Ae.gon om 10 uun,

Beid.e pLozgen gingen in de aanual,llel. ne..en

1ucce,s Dooa H.0.7, llet uead. a!. gauu 0-1 ,
€en paaa ninute.n hatea uend. hzt 0-2.
Nu kuam Ohd.eL,oonn opzetten.Doon een d.iepLe-
pha..se aÍuunden ue Siet,se op ueg na.an d.e goatr.
om l-2 tc maken2uat ook geAeunde.

-lf-
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€en.paaz ninutá.n Latez acooade SieLae ueez 2-2,
De 'sponning uaa om .Le dnijden.ll.D.7. zog kona
on 2-i Le maken.Coa ging in d.e aanual "o ,"o.d.
in hzt ,staa/.achopge.AiLd ondenuit Qehaald.

a

€e.LLaje uad diege.ne die. de aLaaldchop tletuo

Ze.e.n zuatig dchooL hij in.ltet ltuitje gingren
de e.ez.sLe hellt zaL ez op.
lVa de au,sL hed.den ue een uia,se.Ir?iet u.d.V
kw9m ea in Dooz ]an u.a,'V, en Denniá K.uoon
LuLe,ll.D.7. Le.gon ne.t de aftaap.In he.t l.egin
uan de. tueede hellt dcooade Sietaet 4-),De A.al
uaá aehtenin &ij H.0,7. gekomen2ea uead e.en

dcho!.t ge!.o.st. De kec.pen d.acht d.at hij hen
klenuaaL had.t maoa d.at g,heek niet het geuoL
Le zijn,
Coz .scoozde',5-j.
AÍ. gauu na d.e. a/taap uan ll.D.T, kuame.n e.a

twee doeLpunten Dan ll.D,T. en uezd. het 5-5.
Daazna uaa e.a een incid.ent, llietde RALD€.

de dpit.s uan H.D,T. op z,n lazunua d.ie d.e

he.Le. wedatzijd at een klieztje rDCLáo

0nze. ,scheid,tae.chte.n ue.eá d,c tuee .spe.lena
na@n de tox. €.n uatten nog een I2aa/L ninute.n te.
gclan.lla ec.n Denne uittzap uan f,an2nam Coz de
Lot me.e2en aeoozde I ninuut Doon tijd..6-|-,
lle.t uaa ee:n hondc. uzd.,staijd,t maa4 d.c. nooi,ste.
uan het áeizoen.ltet lhuiLje ging en ue uonnen
uan'H.D,7, net 6-5tdie. nog nooit uealoaen ha.d..

De kee.pea en de nid-nid,

| 
--Á-IJ
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OLDEBOORII - IRI{SUH 4 novenber.

Onze laatste wedstrÍ.jd aoesten re tegen Irnsuo
spelen.
lÍe kranen het veld op en Lk ras aanvoenden.
Hendrik llleuwland ras scheidgrechter.
ftnsun nocht klezen tussen aftrap og goal.
Ze nanen een goal dus riJ hadden de aftrap.
De eerste helft begon.
l{a een paar ninuten spelen naakten de lrnsusuers
een goal, daarna naakten ze er teer één en
no8 een.
líij kregen geen kans , Eaar frnsun we1 !
ZíJ maakten nog een noole goal.
tlij kregen geen kansen Eeer ln de eerste helft.
In de pauze legde Hendrik nog rat ult.
Er gebeurde een hele lange tlJd niks, hel,enaal
niks, nou Ja er gebeurde vel yat, Eaar er
rerden geen goals gescoord.
Maar op het einde van de wedstrtJd on te zeggen
nog + ? à I ninuten spelen naakÈ Broer Voolstra
een goal ! !

tlat een wonder dat htJ nog een goal naakte, naar
na nog een paar ninuten spelen maakte lrnsun
ook nog een goal.
Elnd. stand : 1-5.

Rlenk v.d.Ve1de.

OLDEBOONI F / AKKRUUP.

Onze laatste vedstrlJd ras tegen Akkrun.
Toen re ln Akkrur speelden ronnen utJ net 6-0.
Dug zat er nu rel reer een kansJe ln.
Er saren veel toeschourera en dat stinuleert
ook natuurltJk.
Er werden door Oldeboorn 5 doelpunten genaakt,
1 do'or Johaanes , 2 door Sander en 2 door Hans.
In totaal hebben re 5 redetrlJden geronnen en
5 verloren.
Dlt is toch een uool. resultaat.

GrietJe v.d.Telde.



IíÀRGA F OLDEBgORI F. i
t

tla druk de leeftiJden van de oude?s'besproken
te hebben, kwamen re ln ttarga aan - .ri
llet seer sas pnachtig ,1 ^
Ook het voetballengtág leuk, er rerd goed t"t.rr- i 

*
gespeeld -
óoor een nooie voorzet van Hartin Meester, naakté ?

Johannes l{ijdan er 1-0 van.
Na de volgende voorzet vah Sander v.d.Ye1de
serd het I r""" door Johaanes, 2-O.
Toen glng Johannes er nog een keer alleen
vandoor en rerd het 3-O.
Op de terugweg glngen de gesprekken over vei-l1g-
heidsrleaen en kinderzitJes en saren ye zo reer
thuis.

GrietJe v. d. lÍelde-

BESTUURSMEDEDELING.

Na de laatste Jaanrergadering van de V.\1.

Oldeboorn, die alweer een tijdje geleden is
gehouden, is het bestuur eJeer compleet.

In de vacature van voorzitter is eindelijk voor-

zien.
Als nieuwe voorzitter is unaniern gekozen voor

de heer T. Rijskamg.

De verdere sanensÈelling van het bestrur ziet er als

volgE uit:

K. Postma, secretaris
U. NtjholÉ, penningmeester

1{. TiJsma, kanËinezaken

It. v.d. KrLeke, wedstr.secretarls

-7-
het besuur.
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10 20 67- 7
ltt 16 44- 11
1t! 1? 41- 1',|
10 7 10- 5E
lri 5 1?- 46
1Íl 0 E- 69

10
10
10
10
10
10

20
1ó
10.
I
5
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ó1- 4
31- í1
25- 20
19- 25
ó- 4E
o- 34

AKKRUH
U'AR6A
IRNSUH
6. A. V. C.
tr: tJ.5.
OLDEBOORN

E1
E1
E1
E1
E1
E1

ZATERDAG F-PUPILLEN (07) TOTAAL 5TA!!
KLAS ó1ó E5 PT V T

1 IRNSUI,I Fl
? 6.4.V.C. Fl

X 3 OLDEBOORN Fl
4 W.lrr.S. Fl
5 AI(KRUI,I Fl
ó T'AR6A Fl

K.Jelsna - yoor het lassen van het tralnlngsdoel
ï.B1aaur - voor de elektr. ballenponp
deSchilders die de. KAI{TfIE hebben geschtlderd

HET BESTUUN BEDANKT.

I{BDEDELING.

T66?Tffinsen, relke een lot
van de Grote CIub Àetie, hangt
een tlJst net uÍ.tslagetr van áe

hebben gekoehÉ
er in de kantlne
trekkÍng.



Op vriidag t,,dg,q.
houden wii weer

S€HUT
lAssEll
van V.V.Oldeboorn

te Hotel Goerres

:

Aanvang 20.00 uuF


