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gTTEfififrTIY. #
Zondag 16 sePt.
Old.eioorn i. had een uitwedstri jd tegen Fochteloo. Op
papier hadden de Boarnsters 2 punten moeten .pakken,
maar de stugge verdedig:ers van de thuisclub brachten
voor de Boarnsters de nodige problemen. Een tegrenslag
was ook dat Fochteloo na een verdedigringtsfout al na
3 minuten de leidingr nam. op het veld waren de Boarn-
sters heer en meester, maar het afmaken was het g:rote
probleem- ook de pechduivel was nadrukkelijk aanwezig'
Paal en lat voorkwam een nederlaag voor de gastheren
en met de uitslag L-1. mochten de mensen uit Fochteloo
zeker niet mopperen. llel is het zo dat oldeboorn een
kostbaar puntie liet liggen.
Ook Oldeboorn 2 moest genoegen nemen met een geJijk-
speJ, 3-3. Dit neemt niet weq dat het als een knappe
prestatie kan worden aangemerkt. vooral voor de rust
was Bakhuizen 2 de beste ploeg en de mannen van het
2e zullen zkere content zijn met de puntenverdeling.
Old.eboorn 3 dat oP bezoek moest bij O5Ï '78 5, be-
haald.e z'n eerste overwinninq, een krappe 2-L, maar
voor het elftal is het leuk eindelijk de volle winst
te pakken. Ga zo door iongrens.
Zaterdag 22 sept.
old'eboorn zM. zag z'n wedstri jd teEren AVC 3 door de
s I echte weersomstandigheden afge last .

Zondag 23 sept
old.eboorn 3 ontving GAVC 5, maar heeft daar minder
prettige ervaring aan overgehouden. De thuisclub werd
voyled.lg overklast, vooral de eerste helft konden de
Grouwstèrs de score geleideli jk opvoeren. /fa de rust
een beter spelend oldeboorn, door 2 nieuwe krachten,
ingebracht tijdens de rust. Echter de 9-3 nederlaag
spreekt voor zichzelf.
Old.eboorn 2 moest op bezoek bij Lemmer 3- Jammer,
maardit betekende wel de eerste nederlaag in deze
competitie. Met een 2-0 nederlaag werden ze hu.iswaarts
gestuurd.-Old.eboorn 7 ontving hekkesluiter Nesurant uit Lemmer
op bezoek. De hele wedstri jd bleek wel dat /vesurant
een moeiliik seizoen tegemoet gaat. Het was de thuis- -,club die d.e wedstrijd dicteerde en de 10-7 0verwin- Jr
ning was zeker niet geflatteerd te noemen.



Lti ts I aeren 2e
clers I oot
Mi ldam
5t. 'Jacob
O)deboorn
de Westhoek

FVB Eondag 23
Bui tenPc-tst
FFS
Eandhuizen
.llesurant
Focht e I oo

atg.
1--l-
af g.
I 0-L
1-0

ftJ asse

De stand per 23
1. Oldeboorn
2. FFS
3. Mi ldan
4. de W*sthoek
5. Zandhuizen
6. St. Jacob
7. Fochteloo
B. Buitenpost
9. Gersloot

L0. Aengwircien
L1. lfesurant

sept.
4-6
3-5
,., Ê+-J
3-4
3-4
aazJ--)
J-J
2-?
J-Z
3-0
4-0

'I É_q

8-3
I 0-5
L 0-4

8-5
9-4
5-B
3-5

L L-B
1_-9
3-28

Zaterdag 29 sept.
Oldeboorn ZM. ontvanqt RES L

op de ingesLaqen weq door te
van plaan om ook RES aan hun
Aanvang wedstrijd L4.00 uur.
Zondag 30 sept. '
Old.eboorn 1 kan zondagl a.s. wel zeker op meer tegen-
stand rekenen in cie uitwedstri jd tegren zandhuizen.
Dit betekent niet dat ze voor een onmogeJijke op-
gaaf staan. llet koppie erbij houden, en beide punten
gaan.zeker mee naar Oldeboorn.
bldeboorn 2 ontvangrt om L2.A0 uur Renado 2. Het zal
niet makkelijk worden, maar oldehoorn 2 heeft bewezen
nog aI eens voar een verassing te kunnen zarEren. Aan
spanning zaJ het z.eker niet ontbreken.
r)ld.eboorn 3 moet alweer naar Leeuwarden, nu naar MKV
'29 6 en zal het zeker moeilijk krijgen.
Zaterdag 6 okt.
Ook nu voor het ZM. een thuiswedstrijd' en wel tegen
Berlikum 2. zou ook deze ploeg gepakt kunnen worden?
Hoop is er we|, maar we wachten af. AanvanEr L4.00 uur.

en zal zeker proberen
gaan en ze zijn zeker
zege kar te binden.

!/



Zondag 7 okt.
oldeb-oorn J zal weer keihard moeten werken. want re-
ken maar dat ook Mi |d.am, dat op bezoek komt, nog kam-
pioensillusies heeit, z'n huid zo duur mogrelijk zal
ïerkopen. Het zal deze d.ag aan spanningr niet antbre-
ken, maar we rekenen erap d.at beide punten in olde-
boorn blijven.
Old.eboorn 2 kri jqt het seker niet makkeli jk in Grouw'
rraar GAVC 2 optreed.t als gastheer. Jongens pakken
jul lie 1 punt-je. Het zou een knappe prestatre zi jn.
Old.eboorn 3 maak je borst maar nat bij GAVC 5' of ne-
men iullie revanche ap de op 22 sept' j'1' geleden
nederlaag? We wachten af.
Allemaal veel voetbalplezier en bovenal succes toe-
qewenst

Albert Ni jholt.

p.s. De redaktie wenst Albert en Akke een prettige
vakantie toe.

'8t #ssfl*í;iaÊ'
ZATERDAGAMATEURS VRIENDSCHAPPELIJK
Oldeboorn dat vijf seizoenen lang niet deelnam aan de kompetitie, is anno 1990 met véreende 

,

krachten weer nieuw leven ingeblazen. De wit/zwarte formatie, die dit seizoen getraind zal worden 
]

door Ulke de Jong uit Heerenveen, zette vorige week haar eerste voetbalbeginselen neeÍ en kwam
driemaal in aktie voor een oefenpartij en met sucées. Eent klopte men 2e klasser Stormvdgels'64 in
Achlum met 2-3 door treÍfen van Wieger de Boer, Peter Ypma en 1-eerd Keelstr4 Vervolgens werd
in Appelscha 2e klasser Friso netjes bedwongen in een doelpuntrijke wedstrijd (5-5) na een l-5
ruststand nu door goals van Harry brandsma en de gebroeders Wieger (2x) en Douwe de Boei.
Taterdagmiddagzette de equipe Oldeboom 2 op haar nummeÍ met 6-3, nu scoorden 1-eerd Keektra
3x, August Faber 2x err Dirk Westerhoven.

2e klassLr ótOéUoorn dat in haar aanlooproute naar de kompetitie bijzonder teleurstelde, en vorige I

week nog met 4-0 klop kreeg van FVB-hoofdklasser lrnsum, ontmoette voor eigen aanhang ondank 
,

de Gondelvàartfeesten aldaiu opponent St. Jacob. De witzwarten van trainer Jan v.d. Berg, die vorig I
seizoen op een haar na de boot misten, stelde voor eigen aanhang eigenlijk wat teleur. De witzwarten I

die door treffers van Sietse Bergsma en Jan Nijdam een 24 vooÍsprong namen, konden die

I 
vooÍsprong echter niet handhaven en moesten genoegen nemen met een 2-2 eindstand.
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VRÏJDAG 28 SEPT.
oi-o 1426 L;AVL: Ft- - oLDEBooRN Fl tB'00 u'

ZATERDAG 29 SEPT.
dií 82 OLDEBOORN ZM. _ RE7 ]. 1.4.0A U, P. BOONSTRA

tll3t05EBCAl-oLDEBooRNAl.].0.45U.H.DEVRIES
bis stzs oLDEBooRtv B1 - oNS B2 t0'00 LI'

ESZ IO72 HEERENVEEN Dl _ OLDEBOORN D] ]O.OO LI.

521 1-200 1LDEBOORN EL WWS El 9'30 Lt'

540 125L WZS E2 - OLDEBOORN E2 LL't5 LI'

ZONDAG 30 SEP'' .

BO3 201.5 ZANDHIJÏZEN
809 2052 OLDEBOORI'I 2
823 l-5 M{V '29 ó

1. _ OLDEBOORN 1. ].4. OO U. J. DE GROOT

- RENADO 2 L2.00 LI. H. TROMP

CILDEBOORN 3 1.2.00 LI.

VRTJDAG 5 OKT.
oJ7 L427 WWS FL - OLDEBOORN FL LB'00 U'

ZATERDAG
0L5 82
l_t L

2t3 3129
452 1-074
52t L200
54A 1250

6 OKT.
1LDEBOOR]ï ZM. - s.Jr. BERLÏKLIM 2 14.A0 u. P'v.D.GEEgT
OLDEBOORN AI. VRÏJ
OLDEBOORN BJ VRÏJ (TERSCHELLTNG 3/11)
AENGWÏRDEN D]. _ OLDEBOORN DL. 1.]..30 U.

OLDEBOORN 81. TRNSLIM E1 9.30 LI.

WWS'83 _ OLDEBOORN E2 9.OO LI'

ZCNDAG 7 OKT.
803 201.6 OLDEBOORN 1. _ MTLDAM 1. 14.00 U. J.V.HOUTEN
B0g 2048 GAVC 2 - OLDEBOORN 2 14.00 Lt. A. DE BOER

823 L4 GAVC 5 - OLDEBOORN 3 L0.00 u'

!!!!!! GEACHTE LEIDERS/LETESTERS, DENKT LI

STRÏJDVERSLAGEN VOOR HET CLLIBBLAD! !
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ZAALV-OETBAL:

MAANDAG 22 OKT. UTINGERADEELHAL AKKRLIM'ól;'"^p"s-iixnnaoon '87 t - oLDEBooRN L 20-40 LI' w' zTJLSTRA

OM DE WED_
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A I d.eboarn 2 - Bakhuizen 2

,l/a rLe eerste twee wedstrij'Jen te hebben qewonnen

moesten we nu' 'í''Lt 
spe len tegren Bakhuizen ' Onze

leider, die n'-'Á7-Áo,'ite heefl Qnt-Q€Í7o€1 tpulers
op d.e been.t.e. i<ri jqen' was er tocn nog in qreslaagd

om f 4 man Dlf een te r(-1elen' IItt ae wedstrisd'
rn de eerste í"'irt wist- oid'eboc'>r n ce score te ope-

nen door u.n'ái'uilu'"- 'un iillt^ van Kalsbeek'

Ilier hadden wà nj'et langr profi-tt' van want Bakhuizen

wist ai spoedio langszii te komen' In de eerste

helft had'den we noq kans op t*n 2-1 voorsprongr te

komen, maal^ daor eèn gemití"--tt'uf"l1p'-bleef het

1-1 . Ïn de t*L"au nel7t was het een iets feller Bak-

huizen aat een l--2 voor"p'á''g- nary' Du's daar moest

wat aan qedaan worden' en 'lii gebeurde ook door een

prima uitgesp:e"lá-" iu" t""L*nítten door de geleen-

de Bauke Hasp;l;' Maar aooí *u' d&nva l 'over rechts

van Bakhuizen ierd uit een -u'o-orzet -d'e -bal 
prima ln-

grekopt - Dus ;-:;'- Í' to"t t -old'eboorn 
in 'de aanva] om

toch nog een'pínt'ie nenatin u:- dit--'?Ít* ook noq

door een d'oetïï';7 i'"un"ïàà*ro^ w' van Kaisbeek'

Dit tÍds teven-s-de eind.stan'o"""?-t',t1i11o 23 sept'

moef-en *u nuu--' Z***t' S (ais het tenminZte niet min

waer op ,e Lemmer is) om d.aar minstens l- punt weg

te halen- jauke noEr bed.ankt voar het
Verder Arjen, Eeltsje en t
meesPe ) en .

,Jan Meester '

Oldeboorn3-G'4VC5

Afgelopen zc'ndag verzamelde het d'erde elftal zich om
. l-0 uur ín de ka-ntine' Otn 1"0'30 u' moest er gespeeld

word.en tegen GAVC 5.
We beg:onrun ni-"t erg goed', want na 20 minuten spelen
stondenwemet0-3achter.Zo'nT0mjnutennadeder_
de goal maakte Thomas er L-3 van' l/a drie kwartier
gingen we met 7-7 de rust in'
De tweede helf t gring:en we met twee irisse spelers
het veld op. AJ -gaui maakte Henk er 2-7 van' geen

kwartier later náakte MarceI hier 3-7 van'
Zo'n 70 minuten voor het eind maakte Grou er noq even
3-Bvan,d.jtwasdeeind'standvand.ewedstrijdolde_
boorn 3 tegen GAVC 5 -

El I ert

a
i)'



Zondagr 1o sept. moesten we
Leeuwarden. Leiaer Veerman
maar liefst J3 man, die we
hacTden.
Nadat de scheidsrechter ui
kon de wedstri jd begrÍnnen.
wedstrjjd wisten we hinnen
den doot' qoals van Jeroen
mans.

t)SI '7,9 5 - (:)Iciebcorrt 
;--

aantreden teqen L,-Sf ui t
harl rLe beschtl.:k jnq over
achteraf ook wej nodiq

t de kantine was gehaald,
Na een ge I t sk ooqaencie
20 minuten met C-2 te lei_Witteveen en K|aas À,k_ker-

o5Í wist voor de rust nog terug te komen tot J-z d.ooreen schitterend afstandsschot.
fn de tweede helft hetzelfde beeld., een grelijkopgraan_de wedstrijd, waarin niet meer qescoord. zou worden.zo behaalde het d.erde elitat volgens leid.er veermanzjjn eerste overwtnningr na 2 jaa|.

i{enk t/ink.

Oldeboorn 87 - Franeker 84

Woensdag 29 augustus noesten hle aantreden voor de
eerste competitie wedstrijd. We hadden al twee keer
qetraind, dus we waren redelijk fit. y'/a een qoeie
warming up beg:onnen we de wedstri jd. y'/a een kwar-
tier spelen maakte Pieter 7-0, kort daarop maakte
hi j 2-A, Franeker scoorde tegien, 2-L. mcar Pieter
Ate bepaalde de ruststand op 3-1-.
lfa de rust beg'onnen we slecht, Franeker maakte al
qauw 3-2. Pieter gaf een tegen antwoord en scoorde
4-2. Dat was niet genoeg, want Franeker bleef aat-
vallen en maakt'e er 4-3 van. //"r die qoal bleef Fra-
neker adnvallen vaor de qeliiknaker, maar dat lukte
ze niet. Door nog een mooÍe àànvd I scoorden we 5-3.
Dat was ook de eindstand.

Udo Dijkstra



G.A.V.C. D-OldeboornD

Vrtjdag 7 september vertrokken de D-pupillen van Ol-
deboorn naar Grc'tuw om d'aar aan te treden tegren GAVC'

f n de eerste helf t wou het niet 36't loed. Al Leen Jel-
qer was clicht bij een doelpunt met zijn schot op de
paaI.
De tweede heltt gring het beter en maabte Thony 0-1'
Vlak daarna =orgá. Wietse voor 0-2. maar GAVC maakte
d.oor een indraaiende corner L-2. Even later werd het
zelfs nogr 2-2. Dit was ook de eindstand'

Wietse Huisman.

woensdag L2 sept. maesten we teEren vvL llij stonden
met l--0 voor en daarnaa wert het J-J en daar 'na'rr
gingren wi j in d.e aan val en toen was het 3-J en toen
was-het pouse en toen maesten ik en tsjerk er ujt en
toen was het voor die anrleren 3-2 en toen 3-3 toen
het 4-4 was d.e wetstrijt af ge Jopen en toen moesten
we penalties neemen en tjerk heeit alle doel punten
in de wetstrijt ge maakt en toen hadden we toch n?g
verl ooren

HORST NEL|ENSCHWANDER

we moest'en tegen warga voetballen. In llarga. Maar
een leider van ons had verqeten de kaartjes uit te
delen. Dus werden we thuis opgehaald. Toen ze ons
ophaald.en moesten we snel inpakken En reden naar
wutgiu. we beg:onnen nadat we ons omgekleed hadden.
fssÉrk had.3 goals gemaakt Albert L en ik L en War-
ga ook 7. Dus was hàt 5-1. Wij waren wel biij' Wij
kregen een mars van Jelle Wierda.

Tjitze Nijdam

22



Terhor-ne - Oldeboc-,rn El

Zaterdagrmorgen moesten wiJ naar Terhorne coe te voet-
ballen. We vertrokken otfi ilàlf JL, want we moesten om
JL uur voetballen. Eerst hebben we nog even qeoefenC
en toen moesten we echt spelen. Bi j cie rust stonden
we met 2-0 achter. ïn de pauze hebben we thee gedron-
ken. y'/a de pauze moest ,(/aas in de groal sf aan. Hi j
heeft nog 3 bal len latert gdan, zodat ve met 5-0 heb-
ben verloren

Marten Meester.

Aldebo,arn EZ - Sneek E

Op vri jdag 7 september Eringen wi j naar Sneek.

le hel ft.

De aftrdp was voor ins.
.l/a ongeveer 7 minuten hadden wi j een daelpunt, dat
g:emaakt werd door Tjitze Ni jdam.
lla ongeveer I minuten hariden wi j weer een doelpunt,
dat ook door Tjitze Nijdan werd gemaakt-

2e hel ft

De tweede helft maakten wij geen doeJpunten.
Sneek maakte er 3.
Het werd 3-2 voor Sneek.

Hedde Hoekstra.



t

De wedstrjjd' begon ik stond op ke.ep W:-tq" had de

af trap hun nuááín de bal -er s'tond'en groeie spelers

in het veld'- ;;á';.;t en Jan waren ii*lt iammer dus'

Thony had' de ;:;7- ;ïstplkt en hi i scoorde ' Warera

scoorde ook nogt twee T-h."ly ook ' Pauze stand 3-2 '

/fa de pauze t'"àoratn Wietse Je)grer en Erwin noq

eindstand' Ó-2 ' We kreqen van bol I ie ook noqJ een

glas drinken-
Rienk v'd' Veide'

t)ldeboorn D - [largra D 14-9-90

Tietsia Nieuwland.

Ald.eboarn Ei- - Jirnsum EL

Zaterdag 22 september moesten tie naar Jirnsum te
voetbalien. De eerste heift had Jirnsum de aftrap'
t??àd.- even later ha4d.en wi j d.e bal weer- Toen maakte
Sander een Le groal (want Sand'er viei bi j ons in) en

de stand was l-0 voorons'
En een paar minuten later maakte Jirnsum weer een

groat en maakten wi j weer een goal' maar toen ging
het fluitje.

. PAUZE net thee (lekker)
De tweede heift maakten wij weer ëen goal 3-L' maar
ook Jirn"u^ uàoorde 3-2' Maar na drie corners achter
elkaar scoord'àn wij nog 4-2 en dat was dan ook de

e i ndstand .

:,t/
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1. PAAR QLIICK I/OETBALSCHOETIEN MAAT 9 (44)

DDT 7q. )q --I iL/UA. aa r

F. VAN WAR]{ERDAM POFPENHLIIZEN TEL. 1-309.
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I PAAR VOETBALSCHOENEIV MAAT 35

1. PAAR VOETBALSCHOENEN IUIAAT 37

w. zEENSTRA p.F. ne{tta 7 TEL. L53L.
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De redaktie vraaqt voor de volgende 4 adressen een
bezorger van ons clubblad:
Wjitteringswei ó5
van Sminiawei 3
Boarnsterdyk 65 (Akkrun)
Heechfinne 23 (Akkrum)
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Fochteloo mocht niet
klagen met één Punt
FOCHTELOO. In de tweedecomPe-

titiewedstrijd deelde FC Fochteloo op
eigen veld de punten met Oldeboorn-
Dé Uelangrijkste wapenfeiten vonden in
de eerste helft plaats. Theo Been zette

de Fochtelooërs op voorsprong' maar
nog voor de rust kwamen de bezoekers
op gelijke hoogte. De thuisclub, die in
dè -tweede helft aanvallend tekort
kwam, wist die l-l stand met enig for-
tuin vast te houden.

7) 313:'3:ï ï#i: ïi':ïi'i,ii:il;
/" gedrukt. Maar de aanvallende be-

doelingen van Oldeboorn werden meteen

afeestraft doo-r een messchèrpe counter van

Fo-chteloo. De eerste de beste aanval van de

thuisclub was gelijk prijs. Op aangeven van

Jan Willem Russchen schoot de mee opge-

komen Theo Been hard in en dat betekende

al na drie minuten l-0. Na die afstraffing
werd Oldeboorn toch iets voorzichtiger.
Daardoor kreeg Fochteloo meergreep opde
wedstrijd. In defensief opzicht werd de deur
goed dicht gehouden.

Na een half uur spelen wees tot ieders ver-
bazing scheidsrechter Denissen naar de pe-

naitystip, omdat Jan Post een Oldeboorn-
speler zou hebben weggedrukt. De straf-
schop werd in eerste instantie nog gestopt

door een prima keepende Henk Sloterwijk,
maar de rebound was onhoudbaar. Hoewel
Oldeboorn enig veldoverwicht hield' bleef
Fochteloo erg gevaarlijk. De gastheren kre-
gen enkele beste kansen via Jan Post, maar
áie speelde een erg ongelukkige wedstrijd.
Veroorzaakte hij eerst al de penalty, halver-
wege de eerste helft zag hij een opgelegde

kans steenhard naast gaan' Vlak voor rust
werd een kopbal van Post via de Oldeboorn-
goalie en de kruising tot hoekschop ver-
werkt. Ook Oldeboorn liet zich aanvallend
niet onbetuigd, maar ook dat leidde niet tot
doelpunten, al moest doelman Henk Sloter-
wijk enkele malen gestrekt.

Na rust daalde het niveau zienderogen.
Fochteloo probeerde eerst nog een offen-
siefje. Dat resulteerde in een doelpunt van
Jan Post, maar door het niet toepassenvan
de voordeelregel werd die treffer afgekeurd.
Oldeboorn nam toenhet initiatief, maalzag
Fochteloo op inzet en macht het punt verde-

digen. Fraai was het allemaal niet meer. Het
houtwerk moest er tweemaal aan te pas ko-
men om Oldeboorn van scoren af te hou-
den. De Fochtelooêrs in die iase dus erg
goecl weg. Tegen het eind van de partij zat
ook Oldeboorn er door en kon Fochteloo
nog enkele kleine speldeprikjes uitdelen. Er
werd geen risico meer genomen en Fochte-
loo mocht met eén punt zeer tevreden zijn.

)



Uit de oude doos van'-(Tekst: 5. Huisman) '

. .Koos.

Tijdens de feesten van L97-4 werd' wederom om de Henk

d.e Jong-beker gestreden' eanglzien zich' slechts L6

soelers had'd'en opgegeven' *;Z;i w' d'e vries op zoek

n'aar aanvulling' Aldus 'u'ilíá"en 
de voJgrende eIf-

tallen in het veld'
Wit: J. d'e vrieá-'- R' Wuite ' J ' Veltman' Jac ' Wagre-

naar, chr. "";""i";;"ittà' 
s' visser' R' castetein'

A. Jeeninga 

"rc "'ïíiZrsma 
'- J ' Postma ' P ' de Vries '

Groen: H-R. i;;";1Á-ni' p' wiqinaar' 's' 
Knot' H' Ak-

kerman, A. nuiáu, D' Viss-erl=o' ntiau' 'l' Adamse' E'
'àáàá,' P. Goerces en J ' Bethlehem'
De wat iongeie'ï'olJÀuÁ aleíàn meer lucht te hebben

en wonnen t.nZlïtíá met 7-3-' Dat jaar 'deed de Lotto

zi jn intred'e,-."- áá t,oto,/]otto-administratie werd ver-

zorgd d.oor uuí"nÁ.aáveld sr-.- net totaal aantal adver-

tenties in n;i 
-"iríOtad. 

werd. 
-iáraubb,eld en we tref fen

adverteerders aan uit o ' a '. 7i iniu ' Akkrum' Sneek'

Heerenvu.n uí A;;";'- De !i."L'Lu- h'orecabedriiven uit
d.e omgevingr *u'reÁ-i,b"*"rktií aáá, Jelle wagrenaar. Hi j

nam mii wel uZ''-t"*á-.ip paa án het bleek een tiidro-
vend.e bezigheid te ztJn' "
De schutiutnííZ'-it'a- in februari gewonnen door D'

Brand,inga. o;';;"' á-oot ae sineidsrácht_ersver' Heeren-

v e e n n t r t n u n'r tZ"J i aZ" ï o 
"-j "á' I w e d's t ti i ! - wa s o I d e b o o r n

vertegen*oo.à7"gïáL"o p' d'-e- it"r' B' Haspels' J' ot-
ter en P. Tijsma' Er was weinig succ'e's' voor hen weg-

gelegd. ook vond er weer "".)"7'"""íniddag 
voor de jeugd

plaats' alsmede een zeer áá'áláagae -!-1Ytiikse 
feest-

avond. met o-Il- ae- trekkin-g- van áe priizen van de gro-

ïi.:"Ztï:i1;*" n.t wer en wee van het eerste etrtal
in het seizoán"1bzs-'76 onàár d'e 1-111 nemen' Eniqe

voorzicht igná'ia'-is- geboden, aangezie-n de toenma I ige

trainer na een enígszins 
'u'i{á2" hand _glelopen 

scheids-

rechters.u,'it'u zich momenteel weer in ons midden

bevindt "n *L7- álà trainer van de Zm'-ploeq'
Men was evenals het voorg-aande seizoen ingedeeld in
d.e vierd.e K;;;;t-'e 6NvBi-'--;; trof- -noq 

qrotendeels

d.ezelfd'e tegenstand'ers' 4'11eàn nadden- -Ï?nsum 
en Bui-

tenpost d" í7';;í;';;- "t' 
xànpioen Stanfries en desra-

2t



dant i{DT íngenomen. Met een voorropige se/eÀtre vanzo'n L6 spelers, wdarvan er dus een aanta/ diende afte val len' werd op z aug.. de eerste oefenwedstrija- inNieuwehorne teg:en L/d.Íros gespeeld, en nd een qoedewedstrijd met 2-J verloren. Een werkome versterkingrbetekende het meespelen van H. van Dijk (voarheenspeJer van diverse Leeuward.er vereniqingen). Daarnawerd op 10 aug.. voor d.e eerste maal lan àet toernooiin Dronten deelgenomen en d.it bij tropisch weer.zelfs leider otter tiep er luchtigr gekleed. rond. ooknu bood het vertoonde sper perspeàtlef. Het resul-taat was drie geli jke spelen en een ned.erlaag tegenbehoorl i jk sterke teErenstand.ers. vervolgens in Grouween oefenwedstrijd tegen GAVC-comb. met ais ur tslÁà3-3. Mi jn vraegere maatJe w. schriemer kwam me *àÀ=pdar keer opzoeken, maar het lukte hem niet mij metz'n bekende "_overstapje" te ve*a'^sen. op een íua*awoensdagavond en met de feesten al in de kop een 2-0nederlaag tegen oNF uit Boornbergum. Een zekere K.Akkermans sloofde zich nogal uit bij de tegenpartij.voor de Gondervaart bemanàen Jan de Jong en ik hetkassahokje aan de Braksdyk en daar uert'"huun ook u.de Jong aan het roket - we kregen de boodschap mee- omons met G- otter in verbind.Íng te stel ren, aangreziener voor zondag nag een oefenwedstrijd tegen peáa
S-wart _was gereg.eJd.. Otter kon de zalerdagnorgen ti j_dens het matinee mooi d.e meeste spelers aanzegrgen,en dus de voJgende dag op ^naar de Knipe. Het werdeen Iachwekkende vertoning en een 4-0 ned.eriuuï.-Hon_kie slaakte bij elke ba| áie in zijn nuurí- í;;;r'.';;"indianenkreet en werd binnen tien minuten aI gewis-seld. Het feit dat we d,e trainer en zjjn aanhang metde Gondelvaart geen gratis toegang wiráen verlenen]>leek nog verstrekkend.e gevolgá, ít hebben. Die d.ins-dag kwam de onheijstijding da7 mijn persoontje tot devoorlopige afvallers behoorde en zou d.at seizoen nietvaak meer aan bod komen. De competitie werd zeervoortvarend ingezet met overwinningen op Bakkeveen(4-0) en Akkrum (A-A). Ach wat zi jn d.e ti jden inmid_dels veranderd! Gorredijk bezorgde ons de eerste ne_derlaaq (0-l). fn de stand. per 14 d.ec. had OldeboornL0 punten uit JI wedstri jd.en weten te behalen en de--doelcijfers 1"2-i.L bewezen d.at het verdedigend wel



snor zat. Het jaar 1976 begon uitstekend met overwin-
ningen in Buitenpost en thuis tegen llilper Boys. Bei-
de nalen werd het 1-0. lVa een 0-L (alweer) zegre in
Tijnje rukte Oldeboorn zelfs op tot de derde plaats
(14-L6). Eind febr. werd een vrije zondagr benut met
het spelen van een oefenwedstri jd tegen derdeklas.ser
cAB (getraind door ex-oldeboorn trainer M. Delgrosso)
en het werd .een L-0 overwinning. Het in de-
gradatienood verkerende Akkrum wist in maart ons doel
weer eens te doorboren, maar vlak voor ti jd zorgrde
Jan de Jong voor de getijkmaker. Gorredijk onderbrak
tenslotte de zegereeks (2-0). De competitie werd af-
gesloten met een geJijkspel tegen kampioen Oerterp
en dat betekende een al leszins acceptabele zesde
plaats in de eindstand met 2L punten uit 20 wedstrij-
den (doelcijfers L8-16). lle konden toen nog niet be-
vroeden hoe dramatisch het volgend seizoen zou ver-
lopen. fn mei werd nog gestreden om de Gem. Cup en
deze werd vTij eenvoudig door Oldeboorn gewannen.
Behalve reeds genoemde namen, kwamen dat seizoen o.a.
de volgrende spelers voor het eerste uit: D. VaIk, J.
Kalsbeek, Í1. Huisman, G- Otter, P. Rodenburg' B. Hoek-
stra, R. Valk, H. Nieuwland, L. Poepjes en U- Ni jholt -

Ook T. v.d. Meulen en S. Rinsma speelden enige malen'
en een keer verscheen M. Voolstra ajs inval ler in het
ve ld

We gaan dit keer níet het halve krantje volschrijven,
aangrezien er wel weer voldoende aktuele copy binnen
zal komen, en gaan een valgende verder met het twee-
de elftai etc.

Wordt vervolgd.

3o
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L-KSSf,-UI\!{LEUBEI. EN. SHI RTREKLA,YE
Ingevolge regleinànraire o.pat rngen xlest etkê vêrentgrng klubkleuren. wq,ikevervolgens rn het adresboek worden vermeld. Gebleken Ls nu. dat onder anderedoor het toestaan van shrntreklame de verenigingen of elftal len van
vefenrgingen zonder toestemming overgaan op andere tenues. Drt nu is NIEl. toe-gestaan- In vele gevallen voldoet ook de afmetrng van de shirtreklame nrêt aande gestêlde eisen.
I.a. I Op de shrrts kan slechts eén rekl.ame-urtrng worden aangebracht en wel opde voorzrjde op borsthoogre. Bij áen regei tekst geldên dê volgende af

metrngen: 35 cin breed en 1.0 cm hoog. Twee regels tekst: per regel 35 cm, bneed x 6 cm hoog, met een maxlmale rutmte tussen de regel.s van -t cm.
,. a Verenrgrngen, waarvan wedstri.jden via de T.V. kunnen worden uitgezonden,
, kriJgen. de verplrchrlng blJ genoenlde T.V.-uitzendrng gebruik te maken vaneen snlrt, waal'op s.lechts één regel reklame met een-màximaie aametrng van

35 x r0 cm. moet worden aangebracht. Eén en and.er conform dê w.v.c.-rrcirt
I r jnen

Afgezi.en van de namen van produkten kunnen, binnen de hiervoor aange-geven grenzen, de volgènde namen gemeld worden:
- de naam van de sponsor of
- de naam van de verenrginq of
- de naam-yan de verenig'r.ng gekoppeld aan die van de sponsor.

I b. voorts kan eénmaal per kleÍlingstuk een naamaandui.di.ng van de fabrlkant van
het desbetreffende i{ledtngstuk of schoeise} worden aángebracht, b.v. in de
vorm van een logogram of bêeldmerk, met êen oppêrvlakte van maximaal 13
cmz.

I.c. Daarnaast is hêt toegestaan het embleen te voeren van de verenigrng voor
zovêr deze van niet-comnercrë1,ê aard is, zulks met Ínaximale afmetrngen van
L0 x I0 cm.

I.d. Tevens bestaat de mogêlijkheid van éen reclame-uiting van maximaal 3oo
cmz. Aan deze 300 cm2 zrJn gêen ver.dere voorwaarden verbonden. Dit kan
derhal.ve veriicaal, in ctriehoehvorÍn etc. worden aangebracht.

II Ideêle shirtreklame niet toegestaan.
R€gelmatlg wordt het sekretariaat amateurvoetbal gekonfronteerd met de
vraag of het is toegestaan zgn. ideêIe shirtreklame te dragen. Genoemde
reklame heêft doongaans te maken met milieuzaken, bewapening en anderepolitieke standpunten. Bij de besluitvorrning over. het at dan niet toeslaan
vaB deze-zgn. idêèIe rel{lame moet worden onderkend, dat er landelijk ge.
zien op het politieke vlak erg uiteenlopende stàndpunten bestaan. Sfriit-
reklame in deze vorm kan naar de mening van het Bestuur A.v. dan ook onge-wenstê gevolgen hebben. Het Bestuun A,V. heeft derhalve in haar ver-
gadêring van l7 mei 1.984 besloten, dat dergelijke reklane-uitingen NIET
zÍjn toegestaan.

N.B. Het is een Lrainer/ve.zorger,/grensrechter niet toegestaan tijdens deyedstrijden mêt "reclame te lopen'..
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