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Zondag 30 sePt.
Old,ebáorn 7 wist een knappe prestatie neer te zetten,
d.oor zandhuizen in de uitwedstrijd met, 0-3 te ver-
slaan. Door dit result,aat wist men de koppositie te
pakken.
bid,"boorn 2 zag z'n t,huiswedstrijd tegen Renado 2 door
d,e slechte terreingesteldheid worden afgrelast'
old.eboorn 3 had veinig vreuqde van de t,rip ,?aar Leeu-
warden. I'uKV '29 6 trok met 7-0 duideliik aan het lang-
ste eind.
Zaterdag 29 sePt.
Old,eboirn Zt deed wat van hen werd venacht. RES I Aq
werd met 7-1 huiswaarts gest,uurd, Door dit resultaat
staat men aan kop van de ranqliist met I punten uit
4 wedstrijden
Zaterdag 6 okt
Old.eboorn ZI,{ zag de-thuiswedstri jd worden afgelast.
Zondag 7 okt
Ook Oiaeboorn 7 kon op stal blijven. De topper tegren
Mildan werd eveneens argelast.
Old.eboorn 2 werd helaas geconfronteerd met hun tweeCe
ned.erldag van het seizoen. Ïn Grouw werd met 3-2 ver-
loren. Ná een 2-O achterstand wist men nog we7 terug
te komen tot 2-2, echter tien ainuten voor tijd wist
Grouw de zege veilig te stellen.
Oideboorn í daarintegen vercaste vriend en vooral vii-
and., door in Grouw de voonredstrijd voor oldeboorn 2,
teg.en GÀVC met een 2-2 geliikspel af te sluiten. Een
belere revanche van de eerder geleden nederlaag van
3-9 enkele weken ge'leden was bijna niet denkbaar.
Proficiat iongens!
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Zaterdagr 73 okt.
old.eboorn zM gaat voor de topper in deze competitie
naar Tzummarum, alwaar men het tweede elftal dient
te verslaan. Gezien de resultaten tot dusver in de
de competitie zie ik voor de jongens van Uilke de
Jong geen grote problemen vanmiddag. Twee punten mee

naar huis dus.
Zondag 74 okt.
old.eboorn 7 staat voor de lastige thuiswedstri jd te-
gen FFS uit Vegelingsoord. Deze laatste ploeg heeft
7n deze competitie al de nodige punten verzameld, en
mag zeker n-iet worden onderschat. tli I oldeboorn de
ko-ppositie blijven behouden, dan zal men twee punten
d.ienen te pakken. Dit moet ook kunnen met de nodige
steun van het hopelijk in grote getale aanwezige pu-
bI iek.
oldeboorn 2 reist naar Blauwhuis 2. Hier heb ik als
ad. interim "overzicht-schrijver" maar 7 tip; zet Hon-
kie de Jongr in de spits en ie bent in ieder geval
verzekerd ian twee doelpunten en de winst. Tfiee pun-
ten dus mee naar Oldeboorn.
Oldeboorn 3 ontvangt om 70.30 u- Warga 3- Deze ploeg
is een van de koplopers in hun competitie. H1bben on-
ze jongens vandaag misschien nog een verrasslng 1n
petto? Misschien een geliiksPel? We rekenen op dit
Jaatste.
Zaterdag 20 okt.
Old,eboorn ZM heeft wederom een uitwedstri jd, en wel
in Grou* tegen GAVC L. Deze laatste ploeq is een mid-
d.erunoter. Moet dan ook niet een groot obstakel vormen
voor Oldeboorn. Gewoon winnen dus-
Zondag 21 okt.
Oldeioorn I gaat op bezoek bij de iongens uit Buiten-
post. Geen dnbekende voor Oldeboorn. A7tijd een lasti-
ge uitwedstrijd, maar dit seizoen gaat men ook hier
áe volle buit pakken. AIs de overtuiging van het ei-
gen kunnen maà,r 7008 is. Hopeli jk weten ook onze toe-
schouwers uit Oldeboorn de weg naar de diverse velden
in Friesiand weer te vinden, zodat ze onze jongens
door dik en dun kunnen steunen.
Gaat Oldeboorn 2 wederom dubbele cijfers halen tegen
Nicator 4? Vorig seizoen werden de mannen uit Leeuwar-
d.en d,oor oldeboorn 2 verpletterd. Gezien de stand op
d.e rangli jst moet Oldeboorn 2 wel weer een eind die
kant opkomen. Coach Wierda, zet. ie mannen op scherp!



Oldeboorn 3

Uitslagen 2e

FF5 1
Zandhuizen vrij
Nesurant I -
Fochteloo 7
Oldeboorn 1 -St. Jacob 1 -
Stand per 7 okt.
1. Oldeboorn 5-8
2. ltlesthoek 5-8
3. Mi ldam 5-7
4. Fochteloo 5-7
5. FF5 4-5
6. Zandhuizen 4-4
7. Buitenpost 4-4
8. 5t. Jacob 3-3
9. Gersloot 4-2

10. Aengwirden 5-2
11. Nesurant 6-A

kan genÍeten van een vrije zondag.

Klasse FVB Zondag 7

Bui tenpost

Aengwirden
Gersloot 1
Mi ldam 1
llesthoek L

19-5
1 9-6
12-5
10-12
8-4
8-8
4-7

10-8
13-11
3-1 3
4-31

okt.

I 0-1

1 0-1
3-2
afg.
1-4

Een ieder weer het nodige succes toegewenst. Over twee
weken kunt u hopelijk weer een overzicht verwachten
van onze vaste schrijver, Albert Nijho|t.
Het was mij een waar genoegen.

Piet Tijsma.

De Redaktie felièiteert bij deze de fam. Rijskamp
met de geboorte van hun dochter, êfr tevens wenst
de Redaktie Th. Jelsma beterschap toe. Hopeliik
is zijn verblijf in het ziekenhuis van korte duur
en kan hij binnenkort gezond en wel het secretari-
aat van de v.v. Oldeboorn weer hervatten-

de Redaktie.
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Otdeboorn 7 - Nesurant 1'

IVadat we in Fochtel00 een puntje hebben laten liggen'
was het nu tijd om beid'e puÁt"n in d'e wacht te slepen
'oï Jànstuitinïnii de lop lt behouden'
op papier een'^aíí9li:ici-ql.á"g o^ van 'te winnen' wat

overigens ooK ileex' De nieííxoners uit Lemmer werden

al van het b";;-;;aer -a-rux- 
geiet-' en 

-het 
was J ' Vis-

ser d.ie au "pZ"'inisiretter,sioorde' 
en daarna nog

veel meer volgd'e ' Het nut o1áLíoà" d'ie het spel mQest

bepalen. Vooiáe tust was het ook 4-0 (was het geen

6-0?, Red. ).
ila een lekker bakje thee was het ons weer een genoegen

om het veld. te belreden meí- eàn wissel aan onze zijde'
Kees v.d'. velá"--nïcíí nr-t proberen voor Piet Tiisma'

De tweed.e helft was preeieï netzelfde beeld als de

eerste. Het ÀL "i- 
net strár"À nutuurli jk om de tien

te halen, of meer'
In het begin'"ái- a" tweede helft was het moeilijk on

d.e 5e (?) treffer te scoren' *uu' "?"1-1 
u weet' als

we eenmaal "p'gá"g-Liin 
dan weten vÍe niet meer van op-

houden, vandaa=r- d-at het ook.70-7 Yt':'. ?" 
gelukkigen

die ze in het hok, hebben gehoest zijn: C. Reitsma 3x,

J. Visser 2x' 5' Akketman ix-' H' Oosterbaan 7x' J'

f i ju*u 7x, J . Ni jdam 7x '
De tegengoal werd' gesc-oord' uit een strafschop'
P.Q. J- Ílierd'à- nàí aua""xt ioor op d'e bank te zitten'

F. van Ílarmerdam'

Jg



GAVC2-Oideboorn2

zondag 7 okt. was GAVC de tegenstander van old.eboorn -De ranglijst gaf aan dat beide clubs op gelijke hàogtestonden, nl. gedeelde derde.
voor leider J. wierda was het een meevaller dat heteerste elftal werd afgelast. Doordat s. vink had. af-gemeld, konden we gebruik maken van s.w. smink en J.Poepjes (Jongens bedankt, grote klasse).
lfa gezameli, jk een kopj. koff ie of "fris" voor de jeugd
reisden we af naar Grouw.
rvadat de heer wierda de opstelling bekend. had. gemaakt.betraden we de groene weide. oldeboorn had. d.e áerstehelft de wind in de rug en probeerde via de spits w.van Kalsbeek tot scoren te komen, maar het verliepanders, het was Grouw die de score opende d.oor een ei-gen doelpunt van Yde sinnema. voor yd.e een nare zondag.Eerst het eigen doelpunt. en halverwege d.e 2e helftook nog een boekingr.
Oldeboorn probeerde er van alles aan om op gejijke
hoogte te komen, maar het mocht niet baten. Het was
wederom GAVC die tot #oren kwam-
Halverwege de eerste heift werd H. v.d.. Meulen naarde kant gehaald en'mocht Ag:e het proberen om de rech_terkant schoon te houden.
Net voor. rust wist Binne de stand- +€s-vese Leinen. dooruit een vri je trap direct te scoren, Z-j (',een d.oel-punt uit het boekje").
Na rust moest Oldeboorn uit een and.er vaatje tappen,
werd mee gedeeld door Leider J. wierda. lva een kwar-tier te hebben gespeeld in de tweede heift werd. erdoor een speler van GAVC hands gemaakt in het straf-
schopgebied, hetgeen resulteerde in een strafschop.
Deze werd vlekkeloos benut door wederom Binne
GAVC liet het er niet bij zitten en zette de verded,i-ging van oldeboorn goed onder druk en tien minutenvoor ti jd scoorde GAV} 3-2. Dit ,ras tevens de eind,-stand. Voor Oldeboorn de tweede nederlaag: achterel-
41ur. Zondag 74 okt. proberen we het weer, d,an tegen
Elauwhuis 2 uit.

Honkie.



MKV6-Oldeboorn3

Op zond'ag 30 sept' moesten we voethallen tegen MKV

Leeuwarden. rvada t we íuí-'i"q.traind waren en met vol-
je moed aan de wed'strislá ï"í"""en bleek al gauw dat

er veel vocht nod,ig *uí, oíaut sommigre mensen weer zo-

nodig een avondje *o""\un- stappen' Thomas Voolstra

dacht, "laat ik de tegenstand'êr even helpen" en lobte

d'e bal over zi jn eigen"'{eáià}t en'bracht daardaor de

stand, op,1._íiíor dê ii"i,Ll"d. Iulet vo]le moed gingen

we verd.er om op geliiíià'ízlgí" te komen in plaats daar-

vanwerd'het2-0enwerd'eieenru'ststandbereiktvan
6-0.Ind'epauzewerd''"ïï'wiLseld:MarcelvoorJeroen
en Jan "Battleman" voor Jáhannes' Zo begonnen we aan

d.e tweede hetft' lVa wat heen en weer gevoetbal werd

Sape gruul'erd, (3x) en.-sc-nold, d'e boosdoener uit voor

"Loempial' d'i" ook nog 
-ql-not-"t'd' ye,rd d'oor de scheids '

De vrije trap d'aarop,-i"ïàtau niets op' maar bii de

voigend'e kans mo.est tt'ÁX de bal weer met de hand in

het net werken i ' p'v'-'Áàt- a" voet ' Af gekeurd dus '

Bij de volgend'e aanual--van de tegenstànders was Thomas

in gedac-ht"u-n"ï-i j'à'; -ff;"L")"Ái"rí "Handjes de I ucht i n"

en moest zanodig nand;';;í;"- en kreqen we in de laatste

minuut een penaltv te-giÀ''ài wera -nei uiteindeli jk 7-0

voor MKV' Laten *" no'pLf '$t i" de volgrende week vteer

- @kken tegen GAVC'

de VIagger.

IIIEDEDELINGEN fiill\frPET ITIE

fn d'e competitie van Oldeboorn 3 is Rood Geel I

uit d'e compet'-"-" getreden' Rood GeeI I is toe-

-I{ -ffiionPetitie "35+ zondag"'



g,À.v.c otDE3ooRl{ 3

? Okteb* ib hrlft trrcê eaa nrt cu hrofd als lu
v.rtl.t.r grnpi.o.
Maar ilat saakt wrilig ult want .r rar.l 13 ne^r aarrrzigr
Dat bad rog wt1 rc problrrn.
hrlf twaalf vcrtrck tijd vijf we" tlíaalf tiid aarkomst.
Drc de wrdlstrijd scrit Í.Gr uitgostelt let cls vlrigl ueok.
Onklrdor grcft trgoawoord.ig ook al ccE prrbloam
Boschuit bad dr he,lft yel Err klrrol airt bii lloh
naar gclukJcig haè olze airuwr èrelnan il v,d. Eridlc rrg wat ondrrdrlrn'
HEL atles cp brt vrlel rog cGn ballrtjc aal bct trappcr u d'aa

riatelijk word.t hrt vluitsigoerl t.g.v.l.
Mot RA!í30(SU. v S) ir do rpitr lirp alIls gcsmerrd
do epbrur var achtrr was pcrfrct aiks op aar tl nolkrn
I{EBSTER liep constaet vrij dc drar ksrdcn we alf,ijil dlc bal lííiit.
la GoË half uur gtud. d.e ctart rog streelt o-o eigulijk
bcvcn varwacbtirg.
aa, z. blccf het d.e ocrsf,c hrlft sok
fn Co rutt wcrtl tr rog wat fa groraat ov r d.r rcrstr hclft '
I{EBSTER wuC.t grrissrlel on J.TIJSilÀ dlc jokcr knan il hct vr}d.
In dc twccdr helft spelor wo altijcl stukkcr bcter'.
Hoc 4at kort is nij rcg stecdts c.l raactgcl oaar hct is lu ccnmaal zo

Ltdcreca rt.td ríocr op€lgtclrt in hct vrlC rE wacht oo bet f1uif, sig:raa
MAcr oo.elrt b'r6irt ilo schritcrrcbtor tr trlllr rl komt trt tlo
oatl.ckkirg dlat wij nrt twaalf nsn ia het vrlcl stonêon
d.ug BITITIEN go snol c1s bij kon naar dc kaet
I{irnartl wict dat wl twcc wisscls had.Ccr
hct rprl kon begiancr
G.l.V.C rrrd vlllcclig uitgtspaclt daar haddcr gr lict op gcrekcnt
El rai''r zc hclemaa.l niet oo grrckoat haddcr is
johae is ir bel b,- zit on ziet brscbuit in ilo aprilt GE paatt
pr::cics rp nrat nrt als 6.v.1g ilat bcschuit lcooldto
Ea tocr krreg G.À.V.C trog aelr klaP
Jcha^s is r'.rr in bal brzit cn grcft w.er ..1 moci. paa!
op thc DUGK not a1s glnclt w..r ecn doclpurt 24
Dit raa cryoortpclbaar OLDEBCIARII I ep wortpnrg.
ilaar rct als bot lork bog:int to uorden is hct a,fgrhcen rort de pre-i.

Dr tcgenpartij komt in bel brzit cn g:ing alt ..! bozrtur op hct d'

Dc dorlman hact hct clnrk
Dr bal girg lirkt Gn r:chts rn ovcr bet doel
Ook rog .or Dsar 6rcic rcddilgcn eloor DE elool'nar /
l,taarja daa bcb jr ncestal rca herklchop A



Er àic rarGl crg Scva?rli'k
ËIsasàaàdmaaàà5adêË6{É ( t 6és388s88-
El tech krrgel ot "oo'g'oir 

kars w'ruit zr sclor{tt'
i]r 

-".tw 
1I2 rrt cer brotjo lullig

tt"." rur stolC'ca r'3 ltreds ]"9t
Wa wercb a1 ia titI"ot" tijil te'ra 3[tD SË$ER aog ccr wildc blccrnn

óp fa rand va':r het 16 n gcbicil
Hct suurt;t stoaá-go"ai íogastelrlt lolgpls dc ril.rrlneg

Endcvrijctraprrrrdt.gclromca"*egallargÉrgovcrhttrrurtjr
irhotr.tl"2-2'
DÊC88880S
ait ot"" oek dc cied start'
belz had zo ,rri l*oran zije maar w! hrbben }t.êr cel pu:!ti' rcgg'gtTor

volgrrdc kccr trruis dus mctcr wc trch aon puntje lcusnca pakhe'

3oolgtobcricdcrccnêcnuurlangcrgcel.aprn;nctanilerrlroorden

Ë;":ï-b'H":ïii'fuffiiïiïtí;c wilcre nos cca uur crtrc slapcn'

Eaar hcbbcn wc dus nLct op glwaoht enrijb tocni Eaar vertrokkca'
In lioeunarden wistctr ÍG aict prcoiss raar wc mocef,'c[ lrGÍGllo

l{ear na ccn gocic gok krancn tlc op hct gocia sport tereia!
Ook d.aar was BÀTMEII gearrive'rd'
11.5O OnlÈed'en onf"àott gnblazcnrmaar da lglgfidkamet zal a:'n '

dc nok tos vol.
Àfijn cr rcrd gdsgt clat wc maar 

'van 
nocstcu ïachtcn'

UKV zg--OLDfBOoRtÍ 3 12.00 uur rnocst Gr glspcelt wordcn'
12.oo Ja d'aar gt"ó" us ilc tlecdkrner in dus hct voetballcn
moost maar cvÊn uit gesteld worden'
Eind.elijk op bet volá wercl hot fLuit eigpaal gGgevên

lÍc kamcn al en"i inbal bczit dus woril er in dit 'IE]l]l d'e bal
gocd rond. gasoeeld .
Even r:cn tiklcie terug naar EANS KÀSlNt ( Ut'V) cn jawcl

ni.cmand ver.moerl btt Àaar H^t{S KASA}i ilort het eo:n tortltÊpoelbal
oo Ill{us PLOTSELIiIC (t.n)
lcza zo pcrfcct uitgàvoerclo lop kor goen cnkrlc-cloolrnn tegenop

ZoLf s onzc llllfi'ls PIóTSELIIG mct'-aa'lero roorden í-- o '
Ilrdcroen stond mrt opcn monn !c kijkcn'
l,Íaar zo gaur gevín we d'e mc dniat oc'
XIE aftr ap ïías gênomÊn Gn r' warcn gelijk dc ba1 weor knijt'
Een snellu 

""ooá1 
van dc tcgen partij cn- hct werd' 2-O

Àlrccr ron aftrap nu gfing bet bctcr na blovcn cven langer
in bel bazit ch

Dcso aanval van dc tog.n psftii ging ov"r enze regtcr ,
fta.k l,ngs ttre DUCK (Aff) a".in]-fiqnen zo langs-àc BREKER(J'3r)

Ilr IREKER ras nict ro snei als zijn tcgenstandcr" " '3-O
tícor gtngrn Ïto Elar d'c rnittclcliin mct d'c altijct
grí.Jsonite ErKEI;;P(i.w)-"" rwiet Tt{rET( g'v) t

2t



Ookhier bloven ttê GvGn in bal bczíl cn kon d'o ttgcetan'dcr
?íccr ícn aa,nval op zett*n mEar d'ez' r'erd' afgcalagsn'
door BUD SPENCER(Tj.M)dczc socolt h':m door naar
nooLri;ir:ij u]"'blm v.rvolgens d.oor spccll naar AngS(.racg)
Bliift ào.n'ia bal bozit on s?*clt aaar T$IET 1I1{IET

Zo haddan wo toob ern mooia aanYaL op gcbouud'

Allcen jammor dat er niks van tarrcht korrt mmar Jo

DE tcgai partij r.ar in ba1 bezit ,on d'ran ïcct Je bet rl1
w.êr arrn clcorlPuat .
DE-brtr-+ee+
Dr d.ric spets.n vaa ol'd'eboorn haddcn hrt nrij nrstich'
Dr vrrc uittrappcn van TIMIS PLOTSELII{G weren tcl vor en

gged maar rc kondcn Ïre "r niFamnrr
ook rtecht .o" mscgutr (svdu') aat hii nog rat oostcrer vrchtsport
mocet lrtrn clrmonstertn GtI maektr deabij "n sBhllr wer3bij
ecn tcgcnspclaro bijna ondrr d'e groncl belande'
Dat wal ooi b"t oniio g.Yaarliikr noor de trgtnpatij'
Ztgfs clc I{ALRUS (1.5p)-*rE nirt in staat om dr trgrn portii
tr kcrrn .
Dctogrn pnrtlj scoordr nog drir ma*1 rn zo gingon wc dr rust in'
Dc nrst werd er S.nomGn r {vêlx ecn siglrrrtjo
Bakjo tbce er bij
En nirt tc vrrgrtru dc tactischc bcsproking'
Allas klaar? raooi ilan ïtêr hrt vc1rl op nrt ia grclachten
dio 6 tloolptrntrn
l{r1 we hrbbrn ook lcwissrld' lrt op ree
Oagr lrider'I{EBSIIER (M.V) kwam op liaks yoor
En EIIGLKINP cr uit.
Ea trat kont d.or oP h't vrld.
Ia hrt .cn vlirgtuig a.. lc brt ..11 spsc.rhuttfe acc bet ls SfSl

Ern nissol v'n wrreld' klesso op rchts midden'
Ea ch brrltr lr uit a3 ..4 blrssurc'
vcrd.er gron woritrgotto
o Ja oazr greasr.àhtcr' Pul'{ nru (crX)'
ni ffuit iignaat klinkt .o"'.r het vrlê .l u..r rar.n ur grlljk in
bal bezit lo! al log:t lch want wr hecl6.o d'e eftrep'
ldrar nu ging hrt wet brtrr tra 3'n plar flinka
aenvallrn krrogrn rr wat mrrr zolf vlrtrouï'n'
dr vcrdcdcglng uas bcter bct niclclcEvrlil x s
st rkrr rn dr voorbocdc rla snrllrr'
llocb ltss .r ecn klagss ap.r.r bij dr togu partul



Ook wrl bckrld als MILIÁ $3 o8llllrorar
OrgoloofrliJk HOE drzr spol.r WEBSTER uit spccld'2
Milla lerk kang looc maar vi'r de hek krccg hij dc bel
omhoog over IELL| 6 ÏíESSTER h.on cn MILLI on }í3STER hron gins !íItLÀ
IfEBS|IER voorbiJ crn cchlt133111::c ectil.
hd.rrrra gtond. mrt vrrbering tc kijkcrr
1IHIET lIWIEÍ roootd.r tot ..8 krrr nct zij r haacba nrrr Je rr zijn wrl
Er€r. m.nsrn tlir nict nct de hand.rn ven dr bal af kuJrl.l blijvrn.
IÍcrm aor EII{S KAZÀil di+ ovra voor dlrrlmen rilcle spcclra.
Drs strafschooT -o
VERDffi log nat gocir actic var TIilUS PLOTSELIIÍG.
bet vortbrllu gÉag bctr nssr daar blcof bct ook bij.
ilc riad stane ecrtstr hrlft 6-o
Dr eind. gtend. tnredr hrlft í-O
volgrndr kter bon ik rr ï..r biJi rn [ooprn rc d'et hot brtc gaat.

*""*"o::::.:. 
.... ..?

Oldeboorn B.

Zaterdag 22 sept. moesten we naar Terschelling.
íle gingen met de boot van half tien, met de bus naar
MidqJand waar we moesten voetballen om een uur beg:on-
nen we.
Het begon wel goed maar na een paar minuten stonden
we al met een-nul achter en direkt daarna kwamen er
nog twee goals voor Terschelling bii. En zo bleef het
in de eerste helft toen.

PAUZE
Dan de tweede helft.
Het begon direkt al met weer een goal tegren 4-0, daar-
na nog twee goals en zo hadden we met 6-O verloren,
daarna even naar de snackbar en toen met de bus weer
naar de boot en daar nog wat op de boot geouwehoerd
en daarna vonden we nog een vette bon tussen de auto-
ruitewissers van de rijders.
Kortom heel Terschelling op z'n kop.

Gerard Weidenaar.

2í
t



Oldeboorn ZM - Res 1 7-1

"zes punten uit drie wedstri jd,en, en nu ar vedette-neiqingen. Heren ve zijn geen pSV of AJAX,,Met deze motiverende opmerkingen van onze kersversetrainer, stuurde hij ons het veld in.
Voor de wedstrijd begon riep hij ons nog even bijej_kaar voor een- laatste oppeppend.e waarschuwing, "Heren,de tegenstanders zi jn ouwe kna*en, d.us waar-schi jnli jktikke ze juL I ie weg',.
Nou oud waren ze zeker. Eyert ptaatste nog de opmer-king dat hij eventueel na de wedstrijd. war extra be_jaardenzorg: kon regelen.
rn de eerste helft drie goals, e,laarvan ik aileen detweede g'oal weet na te vertellen ( voor and,ere doel-punten stond ik nl. te ver af, ik was nl. laatste man) .Maar de tweede goal, wij waren in de aanvaj ( dit wasniet een moeilijke constatering, want we waren voort_durend in de aanval ). op ee2 gegeven ogenbtix xri-jàtde laatste man van RES d.e bai 7n- het d.oêtgebied., *áátde bal g:oed onder controle te kri jgen, dráait zichnaar het doel (staat op-Z meter van d,e keeper), €r7plaatst de bal in de uiterste hoek. De keeper vraagt
hem vervolg:ens stomverbaasd of het ontvangen onkooi-bedrag van de belastingr aftrekbaar :.s.
De tweede heift. en het speerveld krein te houd.en kanje twee dingen doen.
A. Linies goed laten aans,luiten of
B. Het volume in het veld vergroten.
Nou A. lukte ons ni,et al te bèst, d.us koos de traineryool oplossing 8., en bracht Tjeerd "punter" Keestrain het veld. En niet zonder succes, twee goa|s.Peter en Douwe (deze scoorde in de eerste heift ookal, z'n broer llieger trouwens ook) brachten de stand,op 7-0.
verder wou Teun Bouke nog even bedanken voor zijn in-zet' met name in de laatste minuut. De penalty was ge-heel terecht en onhoudbaar.

Bouke.



WZS E2 - Oideboorn E2

We hebben tegen WZS gesPeeld'
Ik was aanvoerder en ik stond in de spits met Jeroen-
En Martin en Johannes stonden achter en Ham en Hedde
stond.en in het midden en Klaas op het doel'
De eerste helft had. Jeroen een doelpunt gemaakt en_

d.aarna ook nog een doelpunt en toen had wzs een doel-
punt en toen ías het pauze en toen hebben we thee ge-
dronken.

Tfueede helft-
De tweed.e he ]f t had Ílzs een doe I punt gemaakt en na een
poot voetballen had llzs weer een doelpunt gemaakt, en
ïoen was het atqelopen en we hadden met 4-2 verloren.

Sander v-d. Velde.

Heerenveen D - Oideboorn D 29-9-1990'

Eerste helft
lle moesten uit tegen Heerenveen.
Ílii hadden de aftraP.
A1 na een paar seconden stonden we met 7'0 achter.
Heerenveen was veel beter dan ons'
Toen d.e scheid.srechter aff loot was het 6-0'

Tlteede he 1f t
De tweede helft ging veel beter dan de
JVa ongeveer 70 minuten knalde Rienk ver
Ik kfeeg de ba| niet, goed op miin voet'
Daardoor had Heerenveen de bal -

Hij zou terug op ziin keeper spelen maar
spàeld.e hii 2iin keeper voorbii toen kon
kelijk intikken.
Heerenveen maakte ook nog een goal.
gfe hieiden het, met moeite 7-1.

UTT.

eerste helft.
naar voren.

per ongeluk
ik hem aak-

Jelger Hoekstra de Iinksvoor

2t
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F. VAN WARMERDAM PCIPPENHUÏZEN TEL. 1.309.
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1. PAAR VOETEALSCHOENEN MAAT 35

L PAAR VOETBALSCHOENEY MAAT 37

W. VEENSTRA P.F. ÍTERNE 7 TEL. 1.531..

VOETBALSCHOENEN MAAT 31 ( VALLEN KLEIN )

WRK: ADTDAS

ALS NTEU'I _ SLECHTS ENKELE MALEN GEBRUTRT

PRTJS: F. 20,--
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DS. NTEUWOLDSTR. 17
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TEL. 1921 NA 18.00 u.
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Uit de oude d.oos van" "Koos'
(Tekst: S- Huisman) '

Het tweed'e elftaf inge-dee.ld' in de Res' 2e Klasse A'

trof in het "Z-iZZL"-'ïgVs-'76 
d.e volgende tegenstan-

d,ers: HarlingZ:r-a-,- aixnurzuÁ 2' wz?- 3' Renado 3' Lsc

3, Oosterlittá'Ás-2' Jubbega 4' Nieuweschoot 4' Gor-

red,iik 3' Akk;n' 2'tn Heerenveen 4' Evenals bii het

eerste (Kraai)\uÁgeerae ook bii het tweede nog

steeds een oud'keePer als leider' t'w' G' Rodenburg'

Alvorens d,e competitie van st'art ging -werd op het

toernooi t" oïJníáí-át" \weede prTi-s -in de wacht ge'
sleept, midd'eIs een overniníiíg en-ári-e geliike spelen'

And.ere gepl uná"- ïàtenieastriíaen konden geen doorgang

vind,en i . v.n-''íeríLuunned'e! aan ons terrein'
ook in Akkrum ;;;'í;{t;ld' nog niet' llseeelbaar en om

d,ie red,en ^oàJt-Lelfs 
hun eeíste wedstri jd voor de

competitie táïzr"onz- tiï"aà- woraen uitgesteld. op 14

sept. ging hel las en wel ín't" tegen Harlingen' Vaak

uitstekend' veldspel' ""n tÁo'- veláovenricht en vele
d.oelri:p" r"Á"á"-íábt oid'e.boorn' maar de bal wou er
d.ie morgen met geen-mogetiiíeia in' Zelfs een straf-
schop werd geni-st en t-ot overmaat' van ramp scoorden

de gaste, x"ít-íáor tiid uit een uitval en konden

met een 0-7 overwinning op zak huiswaarts keren' JVa

een zwaa, d"íotnten O-b (V. Veenstra stopte o'a' een

strafschop) in Bakhuizen werd' in de derde wedstriid
tegen Renad,o eind'e-liiX qescLárà' H' Poepies' P' Hoek-

stra, T. v.d'- l{eulen en iníaller F' v'd' lfieulen scho-

ten oldeboorn 
-;;;' 

een 4-0 oventinning' Vervolgens

werd ook gevo"';;;- in Jubb-ega (2'3) i,ne! onder de toe-
schouwers Á'|;;'; U. a" Joíg, en .Akkrum (0-3) .

op dat ^o^rn7--i12 
oxt. I *.rá' dt tweede plaats bezet

op de ranglilsL-Àet tyee punten achterstand op Heeren-

veen. Bij Lsï in sneek *"lrí à"n punt-je verspeerd (1-1) -

Het. L1C-doel-ie'rd- ;;; met vewe verdedigd door de

vroegere Oldeboorn-keeper (en d'aarna 2ok van het eer-
ste elftat uáÁ posx Kanpen) Jan de vries. Liep per-
soon]'ijkinïáá-ïà"tii.ia--".í_]elijkeblessurcaanhet
kuitbeen op áí- "ou hiina een maand' langs d-e kant '?"-
ten briiven.-';"-;; íáía"".-ïiiÀà, rentrêe in het eerste'
dat even een mindere periodc kend'e' moest zodoende wor-

den uitgesteld' en de "on"í""ntie 
kreeg de kans de tien



wedstrijden (bij het bereiken van dat aantal mocht menniet meer in een lager elftal uitkomen) vol te maken.Er diende daarop bij het eerste vaak bij toerbeurt te
worden gespee)d, wat gezien de positie op d,e ranglijstwel verantwoord was. rnmiddels werden de resultalen-
van het tweede er niet beter op. T,/m dec. waren er 13punten uit 11 wedstrijden behaald en bedroeg de achter-stand op de koploper reeds 5 punten. Het nièuwe jaar
ging slecht van start met een r-0 nederlaag in Gorre-dijk via een omstreden strafschop. De voorhoede hadinmiddels weer te veel moeite met het scoren. op J4maart werd tegen (toen) koploper LSC een 2-0 voorsprongvlak voor tijd nog uit handen gegeven. Men kwam nogalkrap in de spelers te zitten en Koos werd weer bij heteerste elftal wegrgeplukt, aangezien hi j nog speelge_rechtigd was. Beleefde overigrens weinig plàzie, uánhet heroptreden in het tweede, want de and,ere kam-pioenskandidaat (Heerenveen) bezorgde ons met 6-l d,egrootste seizoennederlaag. Met chris van Hardeveld.
als inval ler-keeper tegen Jubbega weer eens een oud.er-
wetse 3-0 ovenrinning. rn de slotfase van de competi-tie werden tenslotte nog vele punten verzameld. en al-leen in Heerenveen rtipt met 2-l verloren via 2 gehei-
de buitenspeldoelpunten. Een gedeelde vijfde pláats(22-24) op de ranglijst was het eindresulËaat. opstel-lingen werden niet meer in het clubbiad vermeld, maar
we komen in de diverse verslagen o.a. noq de volgtend.e
namen tegen: B. de Vries, y. Blaauw, M. Voolstra-, M.Kleefstra, W. Rodenburg, Joh. Brouwer en S. Rinsma.

oldeboorn 3 en 4 hadden weer dezelfde opponenten alshet seizoen daarvoor. AlLeen diende voor rrnsum 4 nu5 te wotden ingevuld. Ook het derde kwam op het toer-nooi van Dronten in aktie en verloren al hun wedstrij-
den. O.1.v. Blankenberg wist men d,e eerste competi- -
tiewedstrijd met 2-1 van Akkrum te winnen. /Va 4 wed.-strijden ook al 4 punten. In dec. pas verscheen het
lersle verslag in het krantje en het was I. Hemmingadie beschreef hoe een 2-4 zege in Tijnje tot staní
kwam.' Hierin lezen we ook dal men d.at seizoen d,e be-schikking had over 77 spelers, maar dat voor deze wed,-strijd liefst zes man hadden afgezegd. Dat waren Tj.
Meester, K. Jelsma, Sj. v.d. Meer, Jappie tiagenaar
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(wegens bed,ri jfsongeval) -en de gebroeders Teunissen'

^P. 
-Tarwninga xían nTet opdagen en- i-n zi-in plaats ging

T. Rod,enbírg mee. Verd.er bestond de ploeg uit o'a'
S. Jager, í. Rodenburg, G' Klompmaker' G' de Vries'
L. ViZser ( bi j d'eze getegenheid keeper )' H' Horst-
man, een zekàrá elh"it, i. de Roos en S. van Zinderen'
Deze Jaatste was d'e vorige daq te zeeu-issen geveest
en "it mocht him net mear heuge hwat der nei sneonte-
middeibard,wie"'ald'usd'everslaggever"l/a71wed-
strijden had' het derd'e per 74 dec' 9 punten weten te
behalen. Ïn januarÍ werd de competitie-hervat en kreeg
men van Warga een geweldig pak slaag' Men ondervond
Àogu1 wat hTnder ván d,e Xrite feestavond en verloor
*"í ^uur liefst met g-0. ïn febr. werd met 2'1 van het
vierd,e gewonnen en d.eze wedstriid deed veel stof op-
waaien. Het ierd een veej te harde strijd' waarin J'
Tigchelaar van het vÍerde een gebroken-pols opliep'
5. Visser schreef in het, clubblad dat het bestuur een

verzoek zou ind.ienen om de beide elftallen voortaan
apart in te d,e|en. Een wekenlange discussie volgde
i7.rrp in het krantie. o.a. I. Henwinga en Blanken-
berg klommen in de Pen.

- In het weekend, van'd.e WK'schaatsen in Heerenveen kre-
íàn ae 1ei4ers van d,e Jagere elftallen met veel afzeg-
-gingtn te maken. Het levàrde Oldeboorn 3 twee verlies-
-pun7"n op wegens niet opkomen in Grouw en niet te ver-
\àtur. een bíete. Dit tot ergernis van .de penningme?s-
i"., aangezien hiermee vteer een week inspanning t.b.v.
d,e toto/1otto voor niets was geweest ' Ïn het verdere
verloop van de competitie viel het, derde sterk terug
en tenslotte wist nen in de eindstand aI leen Blue Boys
noq voor te blijven-

Een volgend.e keer verder met de resultaten van het
vierd,e, d.e ZI{ en "vielleicht" de jeugdploegen'

ebrdt vervolgd.
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