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van da radahfie
Het seizoen '89-'90 zit er weer op. Voor de club mis-
schien prestatiei gezien niet een qeweldigr seizoen.
In de voorjaarsreeks viel er slechts J kampioenself-
tal te noteren, en e,/eI onze C-junioren. Proficiat
jongens, en ook natuurliik de leiders Rikus Brouwer
en Jan v.d. Woude
Verder dan middenmoot posities reikten onze resteren-
de ieugdelftallen niet. Echter bij de jeugd dient ook
niet de prestatie voorop te staan, doch het plezier
dat men aan het voetbal beleefd. Hopeliik is dit laats-
te wel het geval geweest.
Bij de senioren deed ons eerste elfta) lang mee in de
race om het kampioenschap, echter zoals in Oldeboorn
wel vaker het geval is geweest, haakte men in de be-
slissende fase àe/aas af. Men is nu genoodzaakt om het
wolgend seizoen wederom te proberen in de 2e Kl.es"se
FVB. Trainer Zijlstra houdt het na 7 seizoen voor qe-
zien. Het is voor deze jongens echter wel te hopen dat
er voor het nieuwe seizoen vreer een trainer wordt aan-
Eetrokken.
Het tweede el f tal wist d.m.v. een schitterende eind-
spurt beslag te leggren op een derde pJaats, hetgeen
een prima prestatie mag heten in de Res. 2e Kld^sse.
Oldeboorn 3 en 4 kwamen vaker spelers tekort dan hun
leiders lief was. Waar zijn al deze leden gebleven????
Deze elitallen konden dan ook geen potten breken in
hun competitie.
Het eerste elfal wist op de valreep nogr wel de "beker
met de grote oren" te winnen op een toernooi ter ge-
legenheid van het 60 jarige jubileum van de v.v. BIue
Boys uit Nijbeets
Hopelijk kan onze vereniging na de zomer weer de nodi-
gre Ieden welkom het'en, zodat aI Ie eI f tal len ( incl . een
zaterdagrmiddag elital?) weer vol ledig van start kunnen
gaán (en eindigen) in het nieuwe seizoen.
Tot slot wil ik iedere voetballiefhebber een langre hete
"Oranj€" zomer toewensen, en hopel ijk wordt er in het
nieuwe seizoen wekeliiks voidoende copy ingeleverd, zo-
daË ik kan trachten iedere twee weken een clubblad uit
te brengen.
Tot volgend seizoen al lemaal .

De redaktie.
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zaterddg 5 mei gevoetbald tegen hjsc we begionnen enbijna direct scoorden we een doelpunt 7-0 daarna
scoorden v,/e weer 2-0 we scoorden noq een paar toen
was het 6-0 pauze daarna g,ingen we verder weer eendoelpunt 7-O en de eindstand was L3-0 er? d Is belo-ning kreqen we allemaal een ijsje.

heinz wehers

LEMMERD-OLDEBOORND

We gingen om ca. 8.20 weg. Ik zat bij EolIie (r'/il*
lei) in. Toen we er rlaren gingen we ans hard om kle-
den. Toen gingen ve het veld op- Overal lagen plas-
sen water. Lemmer had de aftrap- Het begon wel goed.
Vlietse pakte steeds de bal af. Maar later werd het
L-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-O- Ïk heb de bal 7 keer
aangeraakt dat waren de aftrapen. loen was het pauze.

PAUZE
We hadden gewiseld.'Ik stond. op kiep. Rienk ging op
Erwin zijn plaats en Erwin op miin plaats. Maar het
hielp niet want het werd 8-0.9-0,10-0'11-0'L2-0'L3-0,
14-0. Erwin had een kansje het doel was leeg er lagren
aleen plassen. Maar het kansje zat niet jammer-

Thony Bakker.

De K.N.V.B. Afdeling Friêsland is al geruime tijd bezig met het sanenstellen
van een ar:chief. In drt archief worden o-a. jubi lêaboel{en, jaarverslagên,
foto's'be{,vaard. Nu vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Van de JAARVERSLAGËN van de Afdeling Friesland ontbrekcn eên aantal. jaargangen,
nanelijk selzoen 1943-1944 tot en met seizoen l94A-19,t9. Misschiên'kunt u ons
helpen?
Mogelijk heeft u, of iemand die u kent, thuis nog êen exemplaar van zo'n
seizoen Ín de boekenkast staan of op zolder Iiggen- Het bondsburo zou het
zeer op prijs stellen indien wij dat jaarverslag, of een kopie daarvan,
aan ons archief mogen toevoegen.
Íletzelfde verhaal geldt voor de ADRESEOEKEN van de afdeling. De volgende jaren
ontbreken: aIIes vóór" seizoen I938-1939, 1943-1944 t/m 1945-I946, 1956-195? en
1957-1958, 1959-1960, 1961, 1963, 1964 r/m 1969, l9?l en t979.
Ool{ andèr materi.aal, dat van waarde is voor de historie van het voetbal in
lriesland, is uiteraard rrelkom.
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Ean jaartje Oideboorn 2 '

Ma het kampioenschap van vorig Jdar ,promoveerde het
tieede naar de 2e Kiasse FVB en Wander als leider
Áaar het eerste. Mii werd toen gevraagrd leider te
worden v1V.[,et tweede
Íle.begronnen.metl.3speJers-enzoud'en]aterdebeschik_
k'ing hebben over maar liefst 76 spelers,t-
Onze eerste oefinweastri jd ging tegen- DWP 3' Met L5

spelers gringen- nàar 5t' Johannesga' Van, deze 1-5 waren

Z-, V 
-gà"í"pálers 

bi j, te weten Hènk v.d. Meulen, Johan

Ti jsma, Sible d'e Roás, Ger4e van Kalsbeek' Sybrand
Oosterba.an' Jan v.d'. Íloud'e en Cees Reitsma' De wed-
striis eindigàe in 6-6, .waarbi j nag moet worde4 ver-
meld d.at Jelle Wierd'a eén puike parti j s-tond t-e' kee-
iur. De doelpunten werden gemaakt a?9.l .Binne Ooster-
baan (2x), .lun--ttiia"n, 7yírand' en í{i11em van Kals-
be.ek (2x).
De eerste .competitiewedstri jd togen we 1aar Ameland'
Na. een 3-O aehlerstand' kwamen we mede door het aan-
moedigren van onze enige meegerei-sd-e -sulPorter' 

R'

Tijsma, terug. De einástand' werd 3-3' Doelpunten Harm

Oosterbaan 3x'- ttenX v'C' M' t'ías rreer als gastspele-r
mee. De terugreis was gezellig' Onze sfeermaker' Sip-
ke Vink, was dan ook mee
/fa een week"ná--ÀuL veál d.rank en lange dagen moe-sten

we zondag na d'e Gondeivaart thuis spelen tegen Ï'l 
-

sum 2. Deze Xàer mocht Sible mee als gastspeler' Dit
zal hij leuk hebben gevonden'
ïn deze weast-rija weíd'en d'e eerste punten zowaar bin-
Á'en- qánaala- noár doelpunten van Jan N' en Wi I lem

kond.en we weer d'oorgaan met feestvieren in de kanti-
ne.Erblevenoverigensmaarweinigrspelers,'halTgfen,'.
Zii konden kenÁetii1X net bier maar nauweli jks binnen
hauden.';;-;:;;"ide wedstri id -,togen we naar Sneek om daar te
spelentegenLSC4.Inieenmooiewedstrijdhaa]denwe
een zwaar t"""1ítàn;punt' Met d'ank aan .de paal' want

LSC schoot in d.e laa-tste minuut een vriie trap te9;en.

het houtwerk. onze doelman,,, "Heavy-Harry Motorh-a7f.d.ie"
iipke. vond d.it echter logisch' want anders had hij
d.eze ba| wel-gepakt- Het áaeipunt kwam van Binne'
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Aie Oosterhof was, net Sjoukje' voor het eerst weer
bij de ploeq.
Nogr steeds ongeslagen. kregen we L1AVC 2 op bezoek.
Met maar liefst 1.-8 kregen we aan de broek. Ons doel-
punt werd gremaakt door Binne. GAVC speelde ons voor-
al nL? de vierde tref ter vol Ledi91 van het veld' aI zul-
len ons altijd een paar doeJpunten bijblijven- Die ene
waarbij Jelte Teunissen mae,r niet de bal kon krijgen.
terwijl hij op onze daellijn stond. IIa enkele trucs
op de bewuste doellijn kreeg hij de bai tenslotte ca.
2 meter weg, echter precies in de vaeten van de tegen-
stander.
Een week later maesten Í4e naar. de hoofdstad (Leeuwar-
d.en d.us). tte namen Hanneke mee als gids. Na een rond-
rit om Leeuwarden heen kwamen we op het veld van Ni-
cator aan. maar volgens ons moesten we naer Rood Geel.
Waren we dus de verkeerde weg ingeslag'en- Dit was
echter geen ramp, we moesten toch nog ndar Nicator'
dus hoefd.en we de volgende keer niet weer te zoeken.
Toch een goede zet van Hanneke' die dus in plaats van
2 keer nu maar I keer nee hoefde''
rVa een 2-0 achterstand bi j rust, presteerden we het ,

net aJs tegren Geel'Wit, om weer gel iik te spelen.
Door doelpunten van Jan N. en jawel, Piet Tijsna,
werci de eindstand 2-2.
Op de onderste p/aats stond Hubert Sneek 4 en daar
moesten we de week erop tegen spelen- Gastspeler Jan-
co Voolstra za| met genaeqen terugdenken aan deze
wedstrijd- Zijn tegrenspeler, die nogr g'een woord Neder-
lands sprak, had zoveel schi jnbeweginqen in huis, ln'adl^-
hij zelf steeds intrapte. Janco bleef echter.steeds
qewoon wachten en Jiep dan rustigr met de bal weg.
De eindstand werd 5-L in het voordeel van ons.
De goals werden gemaakt door Jan N., Wil|em (2x),
Piet (hij weer) en.een eigen doelpunt. De goal van
Piet was overiErens een uit het boekje-
De volgende wedstri jd was thuis tegten Renado 2- Dit
zou tot op heden de zwaarst bevochten overwinning wor-
den. Het werd 2-'1 . Dit hadden we trouwens te danken
ac?n Yntze Blaauw. De leider van Renado had nl. l-2
in het voordeel van Renado ingevuld op het ruilformu-
lier. 's-avonds belde Yntze nii of dit wel correct
Í,ras. Niet dus. Yntze heeft dit toen nog weten te cor-
rigeren. Foutje van nij dus.
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De goais werden gemaakt door 1inne,-un-yi!Len'
Naar Bakhuize""g;ià à" volgrend.e ri{. /Va GAVC werd dit
de tweede pak s-laa-g. Met maar liefst 7-Z gringen we

hetschip-in.Jan-n.enAte(eerstekeerpas)waren
de d.oelpuntenmakers. Een wedstri jd om sneel te ver-
qlt"i, Grq"l 

- 
moet worden d.af Marinus Dam een boe-

king kreeg.'àe'*east.i:a 
tegren Blauwhuis werd afgreJast door con-

sul v.d. Laan. 'Geiukkig want het regende noqal die
á;;. nàt derde en vieráe speelden 6ok thuis' maar wi j
Ào"esten om i.2.00 uur spele-n, zodat zi j wel konden spe-
len.omhetve]dtesparenwerdonzewedstrijddusgre-
Iukkig afgelast
Deweekaaarop-qingdereiswederomnaardehoofdstad-(Àog steeds teeíward'en) om tegen Nicltor 4 te spelen'
We wisten noq precies waar het veld lag' dus we v'raren

mooi op ti jd-. iVu een wdrming up-, welke.bestond uit
ballen van het d.ak van de klee-dkamers halen (Marinus) '
íààánn.n we.aa_o deze wedstrijd. Het leek een makkie te
wordeff.Er.wer-d'eenruststandvan0_2bereikt'met
doelpunten van Ate en Piet (geen simpel.e back meer) '

lfa ae Erebruike I i jke aanwi jzingen van mi j ( "eÍe binne:'
der níq net"), gingen wa'weer naar het veld' Terwijl
wi j in hetzelft; tánpo (niet te hoog) door bleven spe-
I en , gi ng lVr ca tor ve-e I meer tempo spe I en ' Het resu 1 -
taat wera dan ook een glelijkspel' 2-2' Over dat laats-
te d.oelpunt is veel greáproken-. Onze grensrechter (Dik
llesterhoven met sigra]'et-) vlagde niet vQor buitenspel,
wat het volgrens d.e spelers wel was' Dik houdt nu nog
steed.s vol áat het wel zo was. Opmerking: om de siga-
ret ddn te krijgen had hij van mij een vuurtje gekre-
gen (weer een foutje)
Een week later moesten we thuis spelen teg:en Blauí+huis
2. We waren steeds in d'e aanval' me ar gingen wel dp
baot in met 0-4. zoals ik al stelde waren we ueel -be-
ter. naar verloren wel.i4et mooie, nou ja mooie' door
ons zelf. Tinus v.d.. Meblen kopte een corner perfect
in eigen doel en we speeld.en nog eens ? keer te kort
teru{ op Sipke. Eigen goals en verkeerde terugrspeel-
ballên zouden 1ater nog wel"eens voorkomen. Jan de
Jongr zou 6an oak latei net ons mee gaan trainen (hij
rook zijn kans zeker weer) ' Dit' was trouwens tevens
onze eerste wedstrijd waarin we zelf niet scoorden
(in het goeie doel dus).
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Op een winterse.dag kwam Akkrum 2 op bezoek. Op."een
veel te hard veld was het Akkrum dat met 0-S aan het
langste eind trok. De trainer van Oldeboorn 1- kwam
ook even kijken, al leen moest je wel lang zoeken voor-
dat je hem had grevonden. Op het harde veld kwam het
technische voetbal van Akkrum veel beter tot zijn
recht dan het voetbal van ons (hard werken). Deze wed-
strijd had achteraf ook nooit mogen worden gespeeld.
De voetbalschoenen konden na deze wedstrijd in het vet
en de schaatsen eruit. Voor de winterstop hadden we
nog drie wedstrijden, welke allen werden afgelast-
JVa de winterstop werden er. nog twee wedstri jden.gfge-
I as.t .

De eerste wedstrijd na de winterstop moesten we naar
Irnsum 2. Hadden we de eerste wedstrijd gewonnen na
drie feestdagren, nu hadden tre de avond ervoor aan het
jaarlijkse Douwe Venema zaalvoetbaltoernooi mee gedaan.
/fa de priisuitreiking in het OJC Medium was er $Íeer
feest. Dit liep een beetje uit de hand, zodat we's-
morgens met 2 spelers minder naar frnsum gingen De-
ze 2 spelers zul len wel stijf in de benen zijn geweest,
maar ik denk eerder in de polsen. hte haalden een punt
weg uit Irnsum en dat-mocht na de avond ervoor een
goed resultaat heten. Het doelpunt werd gescoord door
Dik. 'Zi jn eerste eà laatste, want gisteren belde Dik
nij dat hij voor de laatste drie wedstriiden js uit-
geschakeld. Jammer voor hem want we moesten nog tegen
Akkrum, en dat blijft voor sommige spelers van ons al*
tijd iets speciaals (Dik en Jan N. ) .

De volgende thuiswedstrijd was tegen LSC 4. Deze ploeg
vlas met Akkrum koploper en dus een moeilijke wedstrijd,
maar net zoals in d.e eerd.ere wedstri jd tegren hun speel-
den'..we Íieer gelíik. Door 2 doelpunten van Ate werd het
-2-2 ( logrisch) .

.De week erop kwam Geel Wit 3 op bezoek. Op Ameland had-
den we.3-3 gespeeld. {)ok nu uleer kwam Geel Wit met 3*0
voor, maar dit keer kwamen we niet meer langrszij. WeI
scoorde Honkie de Jong nog 3-1, maar daarmee was de
koek op biJ ons. Frank.van hlarmerdam speelde voor het
eerst nd een zÍrare blessure weer een wqedstrijd en zou
Iater ook weer inzetbaar zijn bÍj het eerste.
De zondag erap naar Renado 2. Vanweqe. een niet hele-
maal fitte Piet, moest de coach zelf speLen. Piet had
de opstelling dan aok mao'r even gemaakt, êI7.het moet
gezegd, het .liep als een trein. De eerste drie aanval*
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len van c,ns eindigden a/Jem,:a I in het net. Renacirs daar-
integen kreeg 2 strafsc:hoppen. De eerste werd prina ge-
pareerd door Sipke, echtêr op de" tweede was hif kan-*-
!,tos. Ruststand was l-3- .À/a de rust kwam Renado terugr
tot 2-3, wadrop wi j antwoordden met 2-4. íliilem vonC
toen dat hij wel qenoeE had gedaan en liet zich ver-
vanqen. Hij had zelf al geregeld dat Arjen Veenstra
hem zou vervangen. Arjen had dan ook al reeds zijn
trainingspak uit voordat leider Piet kon ingrijpen.
Piet zou later trouwens nogr weJ invallen. De eind-
stand werd tenslotte 3-5.
Doelpunten van Binne, Ate, lrlillem en Harm 2x.
Marinus scoorde ook noq een keer in eigen doeL.
De volgende wedstrijd moesten we naar Grauw. Thuis
hadden we met L-8 verloren. dus we wilden revanche.
Dit lukte dan ook door qoals vàn Ate en Jan N..
In een uitstekende wedstrijd kregen we voor het eerst
sinds de Gondelwaart geen doelpunt tegren.
De volgende wedstri_id moesten we weer uit. Biauwhuis
was de tegenstander, en met knikkende knieen beqonnen
Íte aan deze'wedstri jd, maar met Honkie in de spits kon
er qewoon niets mis gaan. Ook deze wedstri jd werd gre-
wonnen door 2 doelpunten van Honkie. Evenals de week
ervoor was ook Jance weer van de partij. Hij had zelf
een vriend meeqenomen. die we dan ook direct tot vlag-
grer bombardeerden. Op sokken vlagde hi j een foutloze
partii. De eindstand werd 7-2 voor ons.
lV,r drie uitwedstrijden eindelijk weer eens een thuis-
wedstri_id en wel tegen Rood Geel 4. Da.rr een geli jk-
spel, nu Í^leer een overwinningt. Met 3-2 zegevierden we
in een we,lstrisd dte waarschi jnl i jk een gret i jkspet had
verdiend. Onder Jeiding van Yntze Blaauw (de aanqewe-
zen scheidsrechter kw,àm niet opdagen) bleef het heel
lanq 2-2. Terwijl de spelers van Rood Geel ,:J t^Í,epen
"ute gaan hier met een gelijkspel weg", was het Ín de
laatste minuut toch noq raak. Man van de wedstrijd
was zond.er 'enige twi j íê I Wi I lem. Hi j rila.s verd ntwoor-
deiiik voor alle drie'goals.
De volgende wedstri jd was wederom thuis. rVu tegen Ni-
cator 4. Dit werd een wedstrÍjd waarin alees wat je
doet ook lukt. .ffa een ruststand van 3-0, werd het na
rust maar liefst 10-0 voar ons. Janco en Johan (spe-
ler en vlagger 's-morgens) geloofden ons (de Bobo's
Barend en van Dorp) 's-middags dan ook niet. Daor
doelpunten van Ate 3x. WiIlem 2x. Harm 2x, Piet, Jelle
T. en, iawel, Jan Meester (met het hoafd notabene),
beleefden ule e:en prachtige morqen. We maakten door
deze uitslagr het negratieíe doelsaldo weer gelijk./F



We hadden nu uit. de 5 l.aatste wedstri jden de voJ-Le...1i)
punten gehaald.
lVa de 10-0 overwinninEr tegren Nicator moesten we een
week later n{:.:r Hubert Sneek 4. Aangezien deze ploeg
rode lantaarndragrer was mocht dit geen problemen op-
leveren. Op een bar slecht veld viel dit echter even
vies tegen. Vij dachten er veel te gemakkelijk over,
terwijl Hubert Sneek wel eens wat punten wilde beha-
Len. Gelukkigr wonnen we wel met L-4, maar best was he:
niet. De doeJpunten werden gemaakt door Ate, Jan N.,
Harm en Hubert was zo vriendelijk om zelf ook L voor
hun rekening te nemen
Met. nog twee wedstri jden te spelen stonden we iifriid-
dels op de 4e plaaÈs. Bakhuizen stond 3e met L punt
voorsprong op ons. Dit was-onze volgende tegenstan-
der. We waren erop gebrand om ook deze ploeg te ver-
slaan. Eenvoud.ig werd dit niet, maar door een doel-
punt van Wille-m klaarden we ook dit karwei en bereik-
ten we zo de derde plaats achter LSC en Akkrum. Ver-
meld dient .nog wel te worden dat deze wedstri jd onder
zeer t,ropische omstandigheden werd gespeeld. Gelukkig
stelde Yntze een eftrmer en een f les met water beschik-
baar. De coach meende overigen dat hii een fles met
echte Sourcy kreeg, mal'r nadat hij dit had geproefd,
bieek. het gewoon lauw water te ziin. Grapie van
kant inebaas bl i jkbaar.
Onze laatste wedstrijd was in en tegen Akkrum 2.
krum kon deze dag kampioen worden, ze mochten a:
niet te dik verliezen. LSC maest dan ook onqevee: jtei
25-0 winnen, of wi j moesten een stunt uithalen, wat Í,/È1

overigens wel gedeelteiijk deden. We versloegen Akkrum'
maa,r heJaas voor LSC niet dik genoeg. Er waren wel eer.:
spe'l.ers die uit bed moesten worden grehaald, dit keer
-Ír,is het de coach zelf (had te )ang bii Moeke gezeten'
.trof daar overiqens geên speJers aan)
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De eerste helft was voor Akkrum. maar met enigr qreluk
bleer de stand bÍ j rust 0:0. Ook.Sipke stond egn pui-
ke partii te keepen. aJ had hij ook een keer de hulp
van de paaJ nodig. Sipke r./ds overigens een weekend
naar Centre Parcs, maar ap verzoek van de spelers en
de coach, kwam hi j specja,:J terugr voor deze wedstri jd
(klasse!). De tweede helft kwam l,/illem in het veld.
Hij zou de man van de wedstrijd worden, zonder te sco-
ren overigens, met prima assjsts (niet op Ate trouwens.
anders kon deze hem nog inhalen op de topscorerslijst).
Akkrun werd compleet van het veld greveegd. Doelpunten
van Jan N. 2x (L prachtige lob), Binne (oak een prach-
tige lob), JeIIe Yí. (na een schitterende combinat'e
met Marinus), en Marinus scoorde zelf nog het laatste
doelpunt. Onder de zeer rustig spelende Honkie'gaf de
verdediging geen kans weg. Akkrum kreeg dan ook met
behulp van de scheidsrechter de gelegenheid om de be-
kende "eer" te redden. Deze man vond het in de Jaats-
te minuten nodig om ten onrechte nogr een strafschop
aan Akkrum tg_ geven. In eerste instantie werd deze
nogt gestopt door Sipke. Deze bleek echter te vroeg
te hebben bewogen, waardoor de strafschop moest worden
overgenomen . Deze keer mi st te Jan Ede I i jn ni et , zod.at
de eindstand werd bepaátd op 1-5. Na de wedstrijd
bleek dus dat Aklk_rum. ondanks de nederlaagr toch gre-
woon kampioen was gewarden, hetgeen door onze aanvoer-
der werd beloond met een bloemetJe. Ook onze sponsor,
Tinus v.d. Meulen (Apol1o Engineering) , werd nog met
een bloemetje verbl ijd.
Dit was het einde van het seizoen en van dit verhaal.
Het heef.t me een paa'r uurtjes gekost, maar dat moeten
we er maar voor over hebben. lle hebben een prdch|iq
seizoen gehad zonder moeilijkheden, met een prim:á
trainingsopkomst (zoals blijkt ). en dat is ook heel
wat waard. Bedankt hiervoor.

I

Haz m.
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TRAINTNGSOPKOMST.. TOTAAL 34 KEER.

Piet Tijsma
JeI le Teunissen
Binne Oosterbaan
Sipke Vink
Harm Oosterbaan
Egbert v.d. Krieke
Marinus Dam
Jan Meester
Jan Nijdam
Honkie de Jongt
Tinus v.d. Meulen
Je 1 Ie íli erda
Dik Westerhoven
Ate Oosterhof
Í{i l lem van Kalsbeek

TOPSCORERS.

Willem van Kalsbeek
Ate Aosterhof
Jan Nijdam
Harm Oosterbaan
Binne Oosterbaan
Piet Tijsma
Honkie de Jong
Dik Westerhoven
Jan Meester
Jel le Teunissen
Jel Ie hlierda
Marinus Dam
Tegenstanders

34
33
30
2B
27
26
26
25
25
25
25
23
20
L9
J7

11.

10
I
I'5
4
3
L

t
L

J
I
2



Uit d.e oude doos van.. .Koos
(Tekst: S. Huisman).

Bi j het rejaas over d.e prestaties van het eerste elf-
tal in het seizoen '74-'75 nag ook nog wel even wor-
d.en vermetd. dat er na d.e competitie een uitstapje op
hef, progranma stond, waarvoor het gehele seizoen was
g""puutà. O.a. het pretpark in Slagharen (waar de
ste-lla Artois, of zoiets, overigens nauwelijks te zui-
pen was)'werd met een bezoekje vereerd en de dag werd
besloten met een dansje bij "Pierke" in Langezwaag'
/Va het verd,w:i jnen. van een bepaald f iguur uit de se-
lectie mochten dat jaar de diverse dames ook weer eens
mee, hoewel hun aantal nog weJ gering was. De veelal
nog zeer ieugd.ige speters constateerden met enigre ver-
baLing, dat têiaer Otter over onvermoede kwaliteiten
bleek te beschikken.

Het tweede el-f,ta| speelde ap L7 aug. '74 zÍ jn eerste
oefenwed.striid en wel tegen ONF 2, het huidige Boorn-
bergum. Door vakanËres *.d- was men nog lang niet. uol-
ledig en dat bood. d.e nieuwe trainer de ge)egenheid "
zich ook even uit te leien. Met twee doelpunten had
hij een groot aandeel in de 3-2 overwinning. De Jong
regrelde nog twee wedstri jden tegen Read swart 2 (het
el1tal waaiin ziin broer speelde) en deze werden door
old.eboorn. glansri jk net 4-1 en 6-0 gewonnen. Het ver-
toond.e spel bood veel perspectiei voor de komende com-
petitie. De eerste tegenstander heette Nieuweschoot 4,
die even kwamen uittesten hoe Oldeboorn "overfeest"
had. Notabene w. Rodenburg wist met zijn krullebol te
scaren en H. Nieuwland benutte een penalty. Eerder had
J. Jeeninga in de wed.stri jd vanaf d.-e stip gefaaldl In
d.e slotfase werd Y. B|aauw am duistere redenên uit het
veid. gfestuurd. en was het na af loop met vereende krach-
ten sàhrijven geblazen:f,iidens het na-matinee bij v.d.
Feer. Vervolgens een niets aan duidelÍjkheid te wensen
overlatende 0-6 zege in Warga. Toch bleven de resulta'
ten ietslegenvallen en op 2.0 okt. werd de eerste ne-
derlaag èen feit, toen Gorrèdijk met 3-2 aan het lang-
ste eind. trok. LIit de stand per 24 nov. blijkt dat men
toen nog slechts viif wedstrÍjden had gespeeld en hier-
uit zes punten had weten te behalen.
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onsve]dwasree.d'sveráchi]]endekerenafgrek'e-urd,-..
Irnsum vlds op áÁi *o*"nt d'e f iere koploper (7-14) '

Eind" febr. '75 werd' weer eens met scherp geschoten

en dat vooral- door aanvoerder H' Poepjes' die vier van

de zes treffers- tug*' Bakkeveen 3 op zijn naam schreei'
Deze wedstri:,d stond' ond'er leiding van -een nieuwe in-
vlQner van ons dorp, nl. D, v.d. Laan. op deze persoon

zouook]aternimmervergeefseenberoepwordengedaan,
Zaon Ate kwam'Á7i "puluí 

a. grelederen ve.rsterken. Per
23 febr. nam Old'eho'orn d'e d'erde plaats t-" "-l-d:--:"i1-jiiát 

^ut 
LL punten uit 9 wedstri jden' Irnsum was 7n'

nid.d.els "o 
goua aIs zeker onbereikbaar qeworden'en

'Hil;;;;r-"Á -náà zich op de tweede plaats srenest-eLd.
voor de uitwed.striid tegen Irnsum moest men afzegrgen

"áqt"á 
te weiÀig spel-ers -e-n' 

twee verliespunten hing:en

in de lucht. . . .

eerste neder[aagr te s]ikken' Het werd 2-0 en dat be-
tekend.e uoo, on|" tweede de vijfde overwinning in suc-
cessie. Twee weken later namen de Irnsumers met de-
zel fde ci jf erls revanche ' In de eindstand tenslotte
een vierde Plaats (16-LB)
oldeboorn s eÁ a kregren dat seizoen te maken met war-

;;-1, iispolia 2, GAVC 4, Elue Bovs 3' Akkrum 3' Thor

3 en .Irnsum 4. Spelers,-van het derde waren J' Wagre-

Áuu., W. de Roo,s', Hielke Diikstra, D' Brandingta' '5''i;;., ,tààá -jànïr**u, 
vo.e.ld.e zich nogal aangesproken

n.a.v..mJJn ràr-ig schriiven over de trainingtsaktivi-
teiten van beptaa-Ide spelers) ' I ' Hemmingra' T' Maaren'
G.d.evries.'Lantnert-visser,S.Rodenburgr,K'Je!sma'
e. Klonpmak"i s. v.d" Meer' F' Tamminga' H' Kerkstra
en K. Poepies'. Op papier d'us spelers zat' maar in de

;;"iLi_ix ïá"x te'wei'nig. Het seizaen begon voor het
á-g.a" àngr"lukkigt, want__hun eerste wedstri jd tegren
'fritiotia- weri ná "u' 20 min' gestaakt wegrens eeR-been-
.breukvantatnnert.D'estand'wasopdatmomentJ_0in
í"t voordeel 

-ian Wispotia. Vervolgrens een y-L geIi jk
tegien rrnsum uÀ uun'nederlaag in de plaatselijke "4er-
íy';. Tijnje 3 werd. alsnog ingedeeld in deze 4e k1á,s'5e

F. In decembàr nan L. Vi-ssei (toen weer hersteld) het
'teià'àràchap áver van K. Jetsma. op 22 dec. werd de

eerste overwinning greboekt bi j hekkesluiter Blue Boys'
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I Het werd 0-1 en voor het eerst dat seizoen ook een
verslaq van het d.erd.e. voortref ieI i jk geschreven door
I. Hemminga. We lezen hierin o.a. dat er met negen
men werd afgetrapt, maar dat de ploeg vijf minuten
later kompleet was en dat het eerste kwartier werd
gekenmerkt door ademha J i ngrsmoe i I i jkheden en kokha I s-
neigingren. Een en ander vterd in verband gebracht met
'de schutjasavond van de daEr tevoren. Een gevoel van
trots maakt zich van mij meester als ik Lees dat de
superieur spelende Sjowe niet te passeren was. Deze
speler had zich die zaterdagavond door K. Jelsma la-
ten overhalen om zijn plaats in te nemen, aangezien
het aanvangsuur van deze wedstrijd voor Kees hogal
aan de vroege kant was. 5. Jager scoorde een knappe
goal, maar hij kreeg bij latere kansen de bal-steeds
voor hetzelfde been als vaarmee hij wel eens uit bed
stapte. Verder joeg keeper Jappie nog op mollen tij-
dens een van zi jn uitlooppogingen. lVa de overwinning
in Nijbeets werd ook het nieuwe -laar voortvarend in-
gezet. .l/u rÁoest de buurman van de andere kant er in
Akkrum aan geloven met 0-1. Qp 2 maart wist men ook
het vierde een punt afhandig te maken, L-l. Volgens
het overzicht van B. de Vries werden in deze wedstrijd
twee spelers van het veld qestuurd. lVa een ni.lerLaag
tegen Akkrum werd de opgaande lijn weer voortgezet
via overwinningen op Tiinje en GAVC. Blankenberg fun-
geerde inmiddels a,ls leider. Van de rest van het set-
zoen zijn geen gegevens meer terug te vinden.
De spelersgrroep van het vierde bestond uit C. van
Hardeveld. C. Alderts, J. Bethlehem, J. Tigchelaar,
P. KnoJ, H. Akkerman, S. V.isser. C. de Boer. J. Velt-
man, A. Nijholt, M. Neester, D. van Leeuwen, P. Ro-
denburg, K. Wiersma, A. v.d. MeuIen. F. v.d. Woude
en L. Visser. Leider was nog steeds D. Reitsma . .. Van-
wege de feesten speeldê men zijn thuiswedstrijd teqen
Thor op een dinsdagavond en in Lippenhuizen, waar men
over een lichtinstallatie beschikte. J. Mijnheer was
scheidsrechter bij'deze wedstrijd, welke een sensa-
tioneel verloop had. Na een 4-7 achterstand bij de
rust'werd het nog 4-4. .9.'Visser scoorde 3.keer en
toen Nijhoit als aanvoerder even ntrar voren moest om
een speler te waarschuwen zag hij zijn kans schoon
om met een kopbal te scoren........
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De resultaten waren verder nog niet om over naar àul;--te schrijven en ilus oak weinig vers|agen. /va vijt we,i.-stri jden had men vi,er punten bi jelkaar gesprokketd..
Het jaar 1974 werd echter afgesloten neT een klinken-de 4-L overwinning op kopJoper warga, waarvan uit met4-0 was verloren. Na af |oop van deze wed,stri jd werdbesloten de Afd. EIIB? te vràgen voortaan een afvaar-diging naar elke thuiswedstri jd van Old.eboorn 4 testuren en dit vooral t.b.v. doelman chris, ald.us het
ANP (Pean). rn het verdere verlaop van d.e competitiekreeg het vierde nog versterking in de persoon vanJ. Berqa. De laatste wedstrijd werd nog een keer forsuitgehaald middels een 2-z óverwinningt tii Blue Eóysen -scoorde s. visser liefst zes keer. zodoende wist
men dat seizoen 78 punten uit 78 wed.strijden te beha-
Ien.
Een volErende keer zijn het zaterdag-team en de jeugrd.-
el f tal len (hef _damesvoetbal kon wegens te weinig speel-sters niet meer in stand worden gehouden) aan d,ê beurt.
Thans aan Piet de schone taak dit schrijven, en als't ef fe kan foutloos, te "verbrerken,'.

Wordt vervolgd.

OLDEBOORN 2 _ BAKHUÏZEN 2

Zondagr 6 mei, ideaal weer om op een teraasje te zit-
ten, maar wij moesten tegen Bakhuizen proberen om de
twee punten thuis te houden. Bakhuizen stond derde
met een punt voorsprong op ons, dus bij winst zouden
we derde staan.
-In- d.e..eerste- heift een-.wisselend spelbeeld met ).,
.aan beide zi jden, waarvàn slechts 7 werd verzili"'
en we.l . door fni ILem. v. Kalsbeek. Deze 7-0 voorsprt..,;
behieiden we tot aan de rust. ïn de tweede heift v/e-
derom kanzen aan beide kanten, maar goed keeperswerk,
en onzorgvuldig omspringen met de kansen zorgden er-
voor dat de stand 1-0 bleef voor ons, en dat de uit-
slag niet 5-4 of zoiets werd.
Volgende week wacht de zware uitwedstrijd tegen Ak-
krum 2, de kampioen van onze K|asse

Binne.
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Deze keer een oktuele rebus
in de WK.Voetbolkront von
Mors. Op de Vorige kruiswoord-
puzzel ziin geweldig veel op-
lossingen binnengekomen, en
doorom hebben we hel oontol
beschikbore. priizen doorvoor
verdubbeld. ln de WK-kront nr.
4 vermelden urlll de nomen uon
degenen, die e'eh originêel ltolio '

'90-sweoter hebben. gewonnen.

Mel nevensloonde rebus
kunl u er een posiende WK-
tor en WK-voetbol bii win-
nen. Voor lwinfig inzenders
von de gevonden slogon ziin
deze sporlieve priizen be-
schikboor. Veel ruksàs!

Stuur uw oplo:ring uiterliik 2 I iuni
1990 oon Mori 8V, àÍd"lino' rttoik"-
ting, Toylorweg 5, 54óó AE- Veghel.
Over_de uilrlog kon niel gekorre:pon-
deerd worden.
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rr Zij houden 't niet
heel...

\crlerlatrrt l*lt ong*t*"r l'0lX).01X)

nrtllstn rlie r',rrtlrallrn.
l'lrrs l-ll).(X)í) nl('nsen rlie ufen t.tt't't'tl-

' lralh'tje lrappen. Ílet hlijkt rlilí6ír
r:tn al rlie ntenstn juarlijks te5en een

nrin of rtreer ernstigt blessttre
ogrtoopi. f)ut zijn'rlrrs rlik Í100.()íX!

voethallers rlil-rijrlelijk trit't kttnnen
vrrtbultetr. \th,;stal is 't een enkel
(l op rle:|1. riak rxrk rle knic
( I op rle i). S'al eeri pijn. sat cPn

verspilling. *at zonrl'e'van 't voelbal...
... maar lral eon SelrrFrlat je er als

voetbatler zèlf zo veel.tegen kunt tloen!

llrle? Door jo aan vijf.simlx'le
vrristregels te hourlett: train
regelnurtig. tloe een-uarming-rrp en

crx,ling-rkr*'.4-. krxrp mel 't koppie. let

.,<rp je verziirging en doe aan fair plav'

l. ïrain regelmatig

\irethallen zonrler training is vruSen

,rm blt'sstrres. Train rlaarom regelnratiS

en onrler rleskunrlige leitling. Trainen
rloe jeom je techniek bij te schaven.

lftuar rxrk om je conrlitie voor
wnlstrijrl en tr:rining op te lxrttwen.

- 
2. $Jarming'uP en

I f)e spitren nlrlelen víri1 '1 51pl1n

op ltnrprralrlttr w,trrl,'n Sehrachl.
.\rtr[rt. lrlijr,'n zc stijferr stijre
rl)i.'r'r'tt zijrl lrles.trregn mliS-
I [)rx' g,rlttr,'tlle !0 nlirrrltcn
.l)* ilrnl-,'rr rek,tefeningtfi .

Flrr rl,x'ze ultijrl' Ook alsgegeen

traiper in rle lrttttrt is. Celrruik
z,rtr,rtlig rle rluirlelijke loetbal I

$ arrhing-ttlr en crxrling-rklrr'n IX)sler
vatr rle at'tie 'BL'sstrres lrlijf ze tle

' baas'.
r liiiclricterr is geen opwarmen.

Kottrl insthielen is zelÍs r ragen ()m

ltrolrlenrett.
I Ziltcg rlal er tlxrit meer tlan een

paar nrinrtlt'n tttssen hrt t'inrl varr rle

- narrrtitrg-ttl) etl het lregin van rle

- rrerlstrijrl zit. \\'anl rlan rrorrlell je
..s;rir.ren lecr k,rurl r.n i.-r het efft'r't.*j'3.

l1'a rle serlstrijrt mír:len rle spien'n
hun afr alstoÍfetl en warurte'klijt.
zorlat ze zith krrnnl'o herslellerr en je

i:een last krijgt tan qrierPijn.
Orrk rrrrr,lcn rle spieren nrin,ler
lrlessuregrvrnlig. Ddi Eèiilr n *t rrun,*
l'rxrr {le sgricrtrr rlie iwaar belust zijrt.
Dlarl.,r,rr ii tle crxrliu5-rlo*n.
t Dr. r'rxrling-rlosn lrslaal ifit
rrithxrp- err r,'k,t'feItirrg"it.'ftt. ".
altijrl rxrk al lrx'l je je SesLropt..
O,rk lrirnrxrr katr rle loelhal ,
l urntitt5-tt I 

r etr crxrlitrg-rhtsn ;xri"ter
latt rle actir''llltssrrres blijfze rle.

lv;1i1.i' rr oltlt'tt 5clrrrrikt.
f f)rttrclte litfst rritt lr warm-

Drirrk lras rta eett rrriltttttl rrf titn et'tt

larrrse of warnre rlrank'zrlirls thee of
. k,rffie.- Fln tlrink zektr gr+rr k,trtrle

krx,lztitrrltrtttrl,'ruL' rlratrk'

,Jeir-l
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3. l(oop met 't koppie

S"ho"r,"rn
,:I Vrrthalschoenrn m.)elt.n Frrerl

lritssrn. Pas rlesnrxxls tien ;raar
schoenen tot je rle irlral. helrt. Fln

krxrp zr zeker rriet te klein. Zorg rlat
ze in rle.lreerlte ni..t te nauw zijn en
rlat rxrk rL. tenen rle ruimte heblrn.
r Vrrthalsrhot nen mrreten sleun
geven. zeker als je niet zrrlke stevige

. errkel" hebt. Dat helpt zwikken
; voorkomen. Dus koop rlan liever hoge

voetbalsehoenen. En laat eomfort
altijrl vrir'rr het uiterlijk gaan.
I En rlan rle noppn. Met te korte
heb je niet genoeg grip en glijrl je uit.
)Irt te lange nqrp"n heb je teveel grip
waarrloor je bij 't afremmen en
rlraaien spieren kunt sc.heuren en
gewrichten kunt bescharligerl. Voor rle
meeste voetballers ligt rlqlengte van
rle n,rppen tuss('n {le 7 enile.-l I
millimeter. Tot en nret l.l jaar r.rrrrrlen
vaste n(rppen gearlviseerrl. En hoeveel

. rlan wel? Stelregel is: hm meer
nol)pen hm heter. Van.rf l5 jaar kan
je nret afschrmfbare noppen spelen.
il Vragen bij 't passen. trtijfels bij 't
ktipen? \-raag rlr verkoJrers hr.t hemrl
van het lijf!

r Etn lrrfer.te schrrn kan een

;revaarlijke sr.hrlen worrlen als ie niet
goerl onrlerhourlen worrlt. Maak ze na
ir.rlere werlstrijrl of training sr.hoon.
r.ontroleer ze regelmttig op
bescharligrle not)pen en vet het leer
re;relmatig in.

Besehenners
a Extra kwetsbare plekken als het
scheenheen. rle enkels en de
achillespees worrlen door
beenbeschermers beschermrl.' Beenbesrhermers besehermen rlus
meer van het onrlerbeen dan
scheenbesehermers. Denk rlaar eens
over na als je op lage sehoenen speelt.
Maar: alle beschermers zijn niks
waard als ze in de tas blijven.

Kleding
r Krijg je geen kleding via rle cltrb.
kies rlan klerling van katcrn of
minimaal 307c katoen of rle
kunstvezel viscose. Dat hourlt 't beste
warm en kan genoeg trarrspiratier.ot.ht
opnemen.
I Draag tijdens rle warming-up en na
de wedstrijd of training een
trainingspak.

EsEEr 4. Vetzorging

Een goerle verzorging vrxrrkomt rxrk
veel blesstrre-leerl. Enige tips: Doe
sierarlen af: Drink vooraf. in rli'lust
en na aÍloop van rle werlstrijrl:
Gelrrrrik slippers onrler rle rtour.hr':
Draag schone sportkleren: En laat
natte slxrrtkleren niei in rle slxrrttas
zilten.

ï
)o(
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r 5. Fair play

1 Slxrrl tttoll jr'.sailtttt rLttt.
.lt tttotl tlkutrl tra rlc rrcrl.tli.irl rllr'
rlog r'rlls lt'getr krttrtrrtr krttrtttt t'tt jl

. rnott rrrl gezrrttrlt' zin ht'blx'u in lrtl
' r olgetrrlt treÍ'ftrr.
. Dut is ruat utrrlers tlltt n'lt rLrtljt zijrr

of rnet jt lat,'tt s,rllttt. F'uir plar kan

best stevig zijn. De grens liSt rl:rirr

rvaar je elkaarl.'5,'z,tnrI heir I IxrI rtigt'
a \\'ie geplkiuorrlt. rvil bijnn

' arttontatisch terugrakken. Ilaar z,rtt

rlaar tigenlijk lxrren prteten stitittl.
\l'ant tl:rt is rle brotrli:ur (vaak rle
ernstiger) blessrrres. Zoals rle errkel-

en a<'hilleslleesblessttres. Prolx'er
iemalll terttg te pakken'o1l tet'hnitk ol'

' 
slirnheirl. in plaats van nlet een

v rriligheirlje.
! Laat je niet tot blintle ar:tie

olrjttttt'rr of opf,rkken. Niet rLxrr het

prrbliek. niet rlrxrr rle trainer. niet
rkxrr je trantgenírten. En... arr3lrtt'er
rlr' lx'slissingelr vatr rle sr:heirlsrechtcr.

ï$sEis Toch het slachtoiier?

Iler blijkt rlat vot'tballers ziclr vaak

trvt't' kt'r'r op prtt'it's rleztlfrle plek

lrlesserett. Dat betekent rlat rle otrrle

lrk'ssure rrog niet ïrelcttraal herstr.l,l
*as, ]lr.t att,l,ir,'t ttortl,'tl: eett ltrittta
rrtitnier írnr ('en liêssrrre te l'o.rkrintt'tl
is rlt orrrle lrles.rrn'g,rerl te lutcn
g(.nczr.n. \ t'rug rl{arrrvr,r' atlr its aatt
je hrrisar.ts ,,f aatt eett slxrrtarls. De

lirut"tc vitrrl je otrrler nrn'r hij i't'rr- ;

S; xrrt urerlist lr \lr itsrr'trt rttrrl ( S II.\ ).

Dat is rlezelfile plek waar zt' ,xrk rle
slxrrtnlulis('hr',rrttlerz,reken tltrett.
Er zijn t.i Sll.\'s irr \erltrlatrrl. rltts is
er altijrl stl eetrlje irr rle lttttrrl.

E Voor meer inÍormatie:

I K\\ ti. l),r.llrrt'.:rl.;.3;(X).\]l Zeist

I'tlh'srttt'r's Itlijf zt rlt' lra.rs'

\r'tir'-arlres: [)o'tlrtt. 9(].

írlJ(r0 .\ll Ot'.tt'rlx+k
I'll'h'Írrrnnutllttler vor)l' infrrrmatir'
or tr Slxrrttrrtrlisrhe lrlvitscentra
( Sll.\ t: l)Í13(ltt-19 tl t
r (lrltis arltitslijlr ttxtl: trugetl en

kluchlerr over Slx)rttnaterialen:
Oír-0:l:!O:!20

r Pror intiul.' Sportra,len:
Stit'hting Provinciale Gronirrgtr.
Slxrrtruarl. l).;980-232 00

Stichtini: S lxrrt Frieslanrl.
0irtl-6? -lï 55

Drentse Sport Ferleratie. 0í9:10-ll {l
Stir:hting Sl)ortraa(l Overijssel-
038-21 -t? ;7
Geklerse Sport Ferleratie. 085-6{ 03 06

Pnrvinciaal Stetrnpunt S;xrrt Utrecht.
030-31 t0 .t-l

' Sllgrtrua(l vtxrr rle provintie
lrl,xrrrl-[Lrllanrl. 0:1:t-3 I 9'[ 7.1

Stichting Provinciale Sportrnarl
Zui,l-flollanrl. 0l;{9-tl9 l0
Zeetnvst' Sportraarl. 0l l80-82't 00

Stichting Sltortservice -\oorrl-Brabant-
0l:l-:15 0ï 5ir

Sportservice Linrlrtrrg. 0'U90-:;9 8{t

Stichting Sterrnl'rrnctit Slxrrt
Flevolarl(l. ():]1{x)-'t'12 .;9

,-4._.:'.:.-

>tt-- t. t.t

,írttaníi
Z/,/fz'EOE BAAS

'ltl.'..rr. I'lijÍ zr.L l'{r-' i. Èn ':ttrmnlijLe rrie rerr
hcr \oti.nrel ln.ritort r."'r.lr rtx'rrgezorrlhei.l-r..rÍ
t\l:a;Zt.n stn hlin5li,rnur{t rn lrilishrirl.
t)'r lrír'hort krrril kÍ -lahl irr 'rrPtrtrrhing nFt rlr
X\t ll en rrt finru ille .tetn ran lrr I'rrnrnrieÍr'ml'
en hct nrini-rcrit rrn \l I Í..
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