
\,
Clubblad
v,v.Oldeboorn
Opgericht'lSapril 1923

Redaktieadres: Bened.ictussrr. s3

_ Piet Tijsma

Jan Meester
Willem van Kalsbeek

Sape v.d. Meu|en

t^3: 3oe jaargang nt.' Irr'
KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR 2O-OO UUR

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooc

REDAKTIE:

NÏETERS:

ÏLLUSTRATTES:
("Met Rein langs de Iijn").
OPLAGE: 240 stuks

Het clubblad van de V.V. Oldeboorn wordt

in eigen beheer gedrukt

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo(

oooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooc

/



g{gEglglÍy.

Ondanks de y-oJ€ terreínafkeuríngen van de /aatste we-
ken, toch weer een overzicht van de toch wel gespeel-
de wedstri jden, te begJinnen bí j;
Zaterdao 10 nov-ln d.e tfitt t swedstt^ i jd vc?n het Zm. tegen CSL 3 , hadden
de Boarnsters ook weer vooral in de eerste heift veel
moeite met cJe tegenstander. Er moest tot twee keer toe
een achterstand worrien wegeewerkt en ze mochten niet
mopperen met de 2-Z ruststand. Maar zoals ajtijd. na
de rust sloeEren ee alsns':g toe en bereikten een eniqs-
zins getlatteerde 5-Z overwinninq.
Voor zondag 1"0 nov. werd al les afgelast.
Ditzelfde g:old cok voor het weekend. daarap.
ZaterdaE 24 nov. stond het Zm. ook weer voor een moei-
lijke opgaaf, nl. uit tegen Berlikum 2. Ltjteíndelijk
nog de enigre ploeg die Oldeboorn nog zou kunnen be-
dreigeh. Maar ook deze J<Jip werd keurig: omzeild. door
met L-3 te winnen en daarmee werden ook de illusies
rlie de Berlikumers nog hadden de kop inqedrukt.
Zondag 25 nov.
Oldeboorn 2 stond voor een zware opgaaf, nl. de tàurs-
wedstrijd tegen GAVC 2. Naar ik heb vernomen domineerde
GAVC bijna de gehele wedstri_íd, maar doelpunten besljs-
nu eenmaal de wedstri jd. Oldeboorn kreeg met de Z-j.
overwinning misschien wei iets teveel, maar blij waren
ze zeker met de overwinning.
Een topper in de 2e Klírsse, n[. Mildam - Oldeboorn.
Een zware klus voar Oldeboorn, temeer doordat ze al
nà 5 minuten tegen een L-0 achterstand aankeken. Een
slordigheidje in de verdediging en mÍjn insziens een
doelpunt met een buitenspel lucht je, Ít?àdr neem dit
,??al?r letterli jk, want ik heb aI yaak qenoeq moeten ho-
ten dat daar geen verstand van heb. Het zal dus wel zo
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zi jn.' Maar om bi j de
{ing goed ci.oor en de
en kwam dus oaJ<. Na
middenveld en Mi ldan
ken tot verdedigen'
kansen, het winnende
uitslaq zullen beide
gehad.

terre i nafl<euri n-cr ni et i nOldeboorn 3 hoefde vanwege
aktie te komen.

kope niet hangen, en !hadd.en met de rust de stand weer

FVB.

wed.stri-id te bI i j\'/en, Oldeboorn
grel ijkmaker kon niet t'titbl ijven'

dá rttst .beheerste Oldeboot^n het
moest zich hoofdzakeIijk bePer-

en ook al kregen de Boarnsters
doelpunt hleei uit. Met die L-L
ploe'gen dan ook wel vrede hebben

Zaterdaq L dec.
Het zm. had ook in de uitweclstri j,J tegen Leeuwarder
Zwaluwen 8 geen problemen' Ze presteerden het zelfs
om de dubbele ci'jfers te halen' nl ' een 2-1A overwin-
ning. Ze stevenen d'an ook regelrecht op het kampioen-
scháp af . De patat kan aI wel worLTen 'besteld'
Zondag 2 dec '
oldeboorn 2 is de /aatst e wedstri jd.en hee I groed bezig '

Oak Ïrnsum 2, dat op bezoek wá-'-' heeft dit aan den

]ijveondervond.en..Stond.rrnsumnaeen]<wartierspe-
len at op een 0-2 voorsprong' de Boarnste,rs l.i"'-,f: 

-1?^
';-"i;;í- qátràtfu*"'. nt .- 2-2. Dat Jei te z'n mdnnen atert
bluren,- bl iikt wlel uit d'e einduitsl'ag' een keurige
5-3 overwinning. Goed gedaan mànnen'
Olrl.eboorn L stond. voor de opg:aaf om in 5t' Jacob de

overwirlning te behalen. In -eên gel iikapgraande stri jd,
,,tas het toch old.ehoorn d.ie in dê tweede helft een 0-1
voorsprongl nam. Ook St. Jacob d'r,ong wel aan' maar 9ie-
men Wi I I em spee J d'e f aut l oos , en zo werd een benauwde '
maar betangri jke overwinningr behalld:--
Verdere uiTslaQen en stand in de 2e Kl'zsse
Westhoek - BuitenPost
Aengwirden - Zandhuizen
Mildan - Fochteloo
St. Jacob - OlrJeboorn

0-0
t-L
o-0
0-t

*;{ïi"'w
r \cq



Stand per 2 dec
1. Oldeboorn
2. de WesthoeJ.:
3. MiIdam
4. Zandhuizen
5. Buitenpost
6. FFS
7. Fochteloo
8. St . Jacolt
9. AengwÍrden

10. Gersloot
!.1. Nesurant

Programma.
Zaterdag. I dec.
Het zm. moet om J4.00 u. thuis (en niet zaals stondvermeld in de Mid Frieslander, nl. een uitwedstrija,
Red. ) aantreden tegen cambuur Lwd. 4. ctok d.it sal- voorde Boarnste-r-s q'een probleem zj jn en de _qast en zul lendan ook onverrichterzake met lege hand.en huiswaarts
keren
Zondag 9 dec
Oldelsoorn 2 gaat op bezoek bi j OSI 'Zg Z, en gezien rjeprestatres van de /aatste wedstt ijden, moet eèn kjeineaverwinnÍnq zeker tot de moqelijkhed.en behoren. Succes!
Zondagtmiddag I d.ec:. om 14.00 uur d.e TOppER!! ! ! ! !
Oldeboorn 1 - rLe Westno it de2e Kld.s.se - Dit beloofd zeker veej spanning. De winna.lrdeze niddag, mocht die er dlthans zi jn, dàet gc,ede za_ken, want ook Mildam lig,t nogr op de |oer. Een gteli jk_
spel zal waarschi jnl i jk een juiste uits jagr zi jn, maarde Eoarnster^s zul ten zeker proberen het tàrreinvoor-deel uit te buiten en beide punten te pakken. we ver-wachten bij de topper dan aok veel publiek om onze jon_
gens naa:^ de overwínníng te schreeuwen.
Jongens hou het koppie erbij en pak beid.e punten.
Zaterdag 75 dec.
Oldeboorn Zn. heeft vrij.
Zondag L6 dec.
oldeboorn 2 g:aat naat Bakhuizen en kan ervd.n verzekerd,zijn dat alle zeilen bijgezet moeten wor<ien om een goedresultaat te boeken. Aan een voorspeltingr wddg ix n1j

O- I 5 ').Q--C)

g-Jrl 31-9
9-L4 3t -t IB-t0 Ló-10
9-10 9-t 2
8-g Ló-9
9-B Jt -27t5-5 L3-L2
L0-5 14-27
7-4 22-26
L0-0 5-44
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niet. Een qetijkspel zou een knap resul-t-a'=t =iln'
c)]deboornJheeftweereenthuiswedstt-ijc.|{uJ<omt
Foclzteloo op bizoek' en al moesten de Boarnsters in
Fochteloo met- ein 1-l qeli jkspel genoegren nemen' van-

rjaag zu I len z.e niet weer een 
'puntje ]a ten I igg1en . Een

royale overwinning behoot^t z*k*' tot de mogrelijkhe-
den.
Maanda-cr L4 ian. Zaalvoetba I Llt ingJeradee lha I te Akkrum'

Old.eboorn J ontvang:t Janssen Sport 2 ' Aanvang 20 ' 44 u '

flREftT tvl'YOIT

ZATERDAG 8 DEC.
0l5l08OLDEBOORNZM.-CAWUIIR,/LWD.414.00u.T.BRAAKSMA

ZONDAG 9 DEC.
803 151.7 OLDEBOORN 1_ DE WESTHOEK 1 1.4.00 U. F. DE VRÏES
aog 1547 oSI '78 2 - oLDEBooRN.z 10,00 U. A. DE B2ER

fp Vlsy ocDFRa€v3 - tíKv'2J 6 /o,4t u.

ZATERDAG 15 DEC.
015 OLDEBOORN ZM. VRÏJ

ZONDAG 16 DEC.
8A3 1513 2LDEBOORN
809 1552 BAKHUTZEN

FOCHTELOO
OLDEBOORN

H. BOS
TER HORST

1-
2-

U.
U.

7
2

L4. 0A
14. 30

ZAALVOETBAL.

MAANDAG 14 JAN. WTNGERADEELHAL TE AKKRUM

OOg OLDEEOORN 1 - JANS'EN SPORT 2 20.40 U. S, LANDSTRA
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Led.en, donateurs en sponsors van de v-v- }ldeboorn,

zet LI allen even op LIw kalender het volErende:

Zaterdag 29 dec. d.s. Feestavond v'v. Oldeboorn

Hotel Goerres Oldeboorn.

Houdt LI deze avond alvast vrij in Líw agenda!!!!!!!!!

MID FRIESLAND
TOURNOOI

I

ííer'db er
V",----<-o-..-.-----.-...'.".-.....-.-

\.\
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I decenber L99O

I:':,sun l.
Oldeboorn E1
Oid.eboorn E2
Oicieboorn E1
Warga El-
OosierLi-'iens ï,2
!,iarga E1
Oos:eil i-'t:ns !"
Ooster. i -.tens Ei
SDS í2
SDS E3
SDS El
SDS E2
^l-t--.,É 

Êr
áAsi qrtl !!

êvë
Ar-l--,,- :r^
ÁKÁ: ulu !!

^!,1,-t,Ë 
;1NNN: lJi ]:

nr.:--,,- ial-ií\i\- w !á
JVë !!

Akkrun E1
cnq tr?

Akkrurn F1
Akkrum F2
Àlr1r-r:m ;.1

Akkrum F'2\
SDS F1
Akkrum t'i'Akk:um F2
Cos-.êtIi-."ens F1
SDS FZ
SDS F1
Oosterlittens F2
SDS F2

Sporthal AKKR'UM

I:'nsum E2
Warga E1
irnsun E1
Irnsum E2
Irnsum E1
Olcieboorn E2
Irnsurn E2
Ol;eboorn 31
I:'nsun Ei
OLdeboorn E2
Oosterl i*'tens E2
Oldeboorn El
OosterIi"tens E1
Oldeboo:'n E2
Costerlittens Ei
Ooster! !t--ens i2
JUA

SDS E2
SDS E3
Akkrun E2
SDS E3

Oldeboorn FL
SDS F2
SDS F].
Oldeboorn F1
Oosterlit-uens. F2
SDS F2
cnc E{
JYJ

Oldeboorn FL
Oosterlittens F2
Oosterlittens Fl
Oldeboorn F1
Oosterlittens F1

09.20
09 ..40
10.oo
10.20
10 ..40

i-! .2ct
ff.4v

i2. oo
i2.24
L2.40
i3. oo
i3."C
ii.l+U
l_4 . oo
:4 ..,!V

r_5. oo
15.20
1-5.40

16.OO
L6.20
1ó ..ao
17. CO

t7 .20
L7 . t*O
18.OO
Le -20
18.40
19. OO

!9.20
19.40

09.40
10. oo
r-0.20
r.0.40

Li.t-v
ii.j'u
11.00
11 )a
i2.4Q
r-3.00
..) an

1r,.00
t4.2C
. = ,_rA

iq )ó

15.40
16.00

i6 .40

i7 .20
L7.44
18. OO

!8 .20
í O l.^

19.00
L9..20
19.40
20. oo

rxr: Organisatie Akkrun rrrÍ

/,

l"on" *l^
ee,n laee"

ryf:F:



decenber' 199O

Akkrum D1

Ar-l--,,F n1HNN: UITT UL

SDS D1

Akkrun D1

cnc n'1
JUJ

Akk:'um D2

SDS D?

Oost.erIi"'tens D1

Oos-ueriittens D)

cne nt
JVJ

Ooster i i.itens D'

Oosterli-utens D1

Sporthal GROUW

- Olcieboorn D1

- Oldeboorn D2

- Warga Dl

- Oldeboorn Dz

- Oldeboorn D:-

- Warga Dl

- l^Jarga D2

- lrnsum DL

- Irnsum D2

- Irnsun D1

- liarga D2

- Irnsum D2

09. OO

frO )ft

09.40

10. oo

in 1n

10.40

ir-.oo

11.20

L2.OO

1a lal

\2.40

. 09.20

- 09.40

- 10. oo

- 10.20

- 1O. /*O

- 1l-.oo

- 11.20

- 11.40

- 12.OO

- L2-26

- L2-/+O

L3.OO

tatÍ Organisatie Oltieboorn :r:x

urtO
,.- \
l.ffi

ie-

#"
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i5 december 199O Spor-"ha] AKKRUM

O9-OO - 09.20 Ol.,je'coorn C2 - tJarga C2

1O.OO - 10.?O OLdeboorn C2 Warga C1

10.20 iO. /*O LJarga C2 - Irnsun C1

1O.1*O - ]-1 . OC Oicieboorrr C1 - Warga C1

i i . OO - 11 - "O Oos:er l- i. ttens C2 - I rnsum C1

i1-.2O - 1!.4O OLdeboorn C1 - Costerl,ittens C1

Li./.O 1"-OO Irnsum Ci Oldeboorn C2

1". OO L1 .aO SDS C2 [^Jarga C1

t2.20 t2.40 Oosteriit".ens C1 Olcieboorn C1

09.20 09 - /.0 Llarga C1

09.40 iO. OO 'r*-arga C2

t1 . /.o. - 13.0u sDS C"

t3.oo - t?.20 sDS ci

13.2O 73 . /.O Akkrum C1

L4.OO - L4.2O Akkrun C2

i4.2A - 3-t .1,O Akkrunr C1

tt. . /1O - 15 . 0O Akkrum C2

15. OO - i-i.zA SDS Ci

I C -tfr t C I t-\ 41,t-.-..- ,-.
- - . i - - .-.:.i.- -...

- Irnsurn C1

- Oldeboorn C1

- Oosterlitr.€rtS C2

- Oldeboorn C2

- tlarga C1

- 01deboorn C1

- sDs c1

- sDs c2

- Oosterlittens C1

^l'i"_"- 
F''

13.40 - L/*.OO Oosterl-itiens CL - Oosterlittens C2

15. /iO - 1o. r-tO SDS C-., - Oosterl ittens C1
rtrr Ortanisa-.i.e i:nsum t"t



irll i. 'i..rn j - r,'; i,7.,'11',1t;,7';-i j

lia ï/c-xe1r jcnc[ n:et iI)ÉÉi- Éd1-r co]kDt:tti!, 1ÉT1'ed^st:''t-ie-I te
itebben ge-speelr-i, i,:onden we 2,,-nLie;' .1,5 nott. I.i. greii:).:
",:tBn ,le i),iJc" tÊqen M: idt':.n. Deze p1,:egr h,=c! sic-cht.:r l
',rerl i esL)t)t7t me,'zt' cian t-i ldeb,:orn.
iV.f de grebrutJ,:e I i -iJ:,: ';^/àI^min.-{-up te rrej:}err aigrer+er},:t in
,ie precht ígr€ nreLrrv-* tt^'=iningspa).:J<e.n (van llote I Goerres )
ntochten wt j om J'+. 00 l-iur etr:rappen.
ii;.t *É-r^sLe kwa:^t:Je:- wd:i 1;1---r-rJ^ l.tilciam, ook al onrfat zij
jn Èen ver-r^d"s,b-eríJcr .3-.:3-tl t-tpstei i ing sË)eel,ien. Een vdn
de J<ansen ríerc, ver^: i L'+t'd, hcewe I dí t dce i punt vo I qens
v.:ie Boarn-r'uDpot-ter:i een duidel i jli i:r-titenspel iuc-htJe
v'ertc,r:nde- :Va on:e opsteilingl -re.th'it Le hebben aanqe-
À)d.st, ma,=l<ten wi) al vrij snel _qelijk toen 5:etse
Bez^gsna eeri Dass van 5í.:'tse Akk--rrnen wist af te ronden.
lia ,ie=e trerfer wr-i^al de greitt )e wedstrisd niet meer cre-
sCC,or'i, nL----h'ei. wtj t-tD 7,1;71 f itnJ< a,antai k,:nst-..r hekbert
..-rp b v'; .-re n

ian !íi 3dam.

F;er:J iJ<tim 2 - Old*Jsr-.orn Zm.

.?;:ce.rla_ri 24 n,:'n-. ,jit-tci:n ile Ínet {-.ti ike lii-fitc.it (aie z'n
zoveèjsce r errtr^ce ne.tiite) c-:n ,4z jen Veen.sti'a richi inE
Eerlikum. Bi: tlrouw i<wairnten we tct de ontdel<k.ínq dat
we de shrrts vdr-en v'er,feten. y'/a €ven beJ<eken te hel:ben
wte de snelste auto i:ezat, werd besloten dat Llill<e <Je

JonE in z'n Fcrd GTi isouw-7a,:l L894 sr:ei terttq na::r Ol-
debc.orn =ou ctaan en ons later verbli:den met cie shit'ts.
in Eerl iJrum àal?_r7eÀ'crr:er:. moesten we eerst bi j de kachel
wachten op de shirts, ciie net op t i Jd àcrn/itrLin?en, c.n
tius J<on cie vecTstri,icl i:e.-Jinnen.
,41 snei bleek iat Berl jiiL.m ee:t ,;toede ploegr had, mdar
torh konden ,,re d . m. v. een st-r^a f schap, benut doot' T jeez d
met een A- j \,lL)orsprCnQ rfaàD rusten.
//a de rust een f el àc1 Ft'i/,3 1lend Berl i]<um, wat n,: een rn.z-
nuut of l0 resu l teerrle i n de ge l i j)<mai<er. Nu kregen we
toch rets neer vat op iie wedstri jd, en het was wederom
Tjeerd die weer eÉn straischop werzilverde. ïn het
laatste i<wartiertje mocht Ar:en ]tet veld in en,,tist met-
een te scoren, zoiat de eindst"tnd l--) was.
trest nti j nog Arjen te bedanken en Evert en z'n v'rrsuw te
feIic iteren ntet cle 67sfieotte l..'dn hun zoon.

-TeIle.



I'r.on rrrl

In het líeÊ)iÊit,..i ')rt1ct]^ ,-li pt Lrl';i:/ .:/::rLl ,,/oii(j
ITlo€5t O I i*]:c,,::'i'l /tdrtl^ Leeuwai cien , wL1e ,r' dÍ "Zwat i un-e jl "
.kl;.r:- s;tond..
I;.+:e plcee =,i'L op een tweedt; r-, la,its st,:att
en Èi:Àe i en L1r?l (Jg Boai ns re/^.s was het a I clarJÈn c?Lrn cf .;,,.,;^
httn broeh cJecr,aaii.
Iti,aar al snej i:ieei<. clit wdÍi ÊÉ11 .rn,i-h'.&J-zr

Df zodls spel::^s v'an Zand.ig J :ectqpn, "iiat :.n't rlfJï.ii-te
Ve I e Leeur^rai-d€r spe l ers n-r1? ÈJl ÊÉ/l avonci je ï:ttaltf:en iíe-
weeËc
en za aen rre t hun i<oopen noE behoot- I : _ii< -zit ,tei -feesc .

Er werd rioor t)ldehoorn \/L+È/- cfelapen
Ên izeie Àans..;: we:^Cen i:enut. or an"t :+ep gehoi,lsn.
Wie cle bailet; €i^ àllentaal tn:-;Íleï;n
zoLt il; zo een twee Crie niet .n?É?€1- wetr::n.
Wat iit wel n:i te:ien
w-as de e.índstand, en dje wds t,,zee teq,*n tfen.

L;r,teí:en v,an Sirtt ert lriet

Sleat À1 - Clcle:,'oorn AL

Zater,iagr 24 november moesten we nêc1.2^ Sloten aireizen
om nog: e9n inhaaiwedstri jd te Spe l en.
AancteJ,:.omen in Sloten, ne ctns te hebben omgrek:leed ei?
een wa]mirtrT-u[s te hebben eíedaL?[t" konden we om na]f
elf ft^is c?c.r:,-i€ wedstz-ijd beg:innen.
Docz het bet--re spel 'tan Oldeboorn tn de eer"ste helft
resuiteez de <fac aI snel in een goàl van Siets+, ciaar-
nd werd er doc,t Arlen nog twee keer en doot Eelt:e
noq een Àeer^ qescootd. zodat we net ee6 0-4 \looy'spronq
om een bakkie thee grinEen.
fn de rust wez^d ,Jcan V. gewisseld voor Denn:s en ná i.0
minttten in de tweede hel f l: werd Jan Peter gewisse ld
voot Lute. Sleat kz'eeg' in de tr"'eede hel f t een i<ac?oot je
van de ,sch*id.st echter, een strafschop dus, doordat een
speler,:nderuit 1ling1 na een aktie vu1r7 onze be/spelende
laatste màn. ifu een ti jdje te hebben qesrpeeld kreeg
Sie.rt *en ec:itte Àans en dÍe werd dan oa|< qescoorcl, cius

22
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2-4. ma;r niet tzee
rechts.ba ck nocT een
dat .cie eindstand 2
we nu op cle lryeede

i later werd door de voarmàltg:e
keer \/oc)r Oldeboot^n qescoorC, Ío-

-S was. Door deze overwinninq staan
TsIaate:.

Hans v.d. Krieke

Oidebo,tt'n EL - ïrnsum Ei.

Wij hadden de aftrap.
f rnsum p.:Àce meteen efe haj er.
Ze gíngen meteen in de aanvdl over.
Een van enze verdedigers pakte de bal t1i, en sL:hootde bal naar mij toe.
fk schoc'tt hem erl/? J-0.

pau3e.

rrnsum hari de aftrap, en maaktÈ rneteen een czod I i--i.Daarna maakte Tjitse een qodl Z-1.
Toen m,:.:.i<te ïrnsLin Z qoais Z-3
Even later maakte T:itse weer een .3-3.
Toen floot Johannes af.

4Ibez t NijhoIt.

WWS - Oldeboorn E2

rn de le helft maakte Johannes 4 doelpunten. Tcen h/c?Shet rust. lla de rust maaJ<te sand.er z doepunten. Toenmaakte ik het zevencle doelpunt en Martin het achtstedoelpunt en het negTende doelpunt. Toen was het g_0
voer Oldehoorn

Jeroen (en z'n vader)

$
4I



7

L! jt cle ou,:ie cioos 1.'&n. .l'i-oos.
(Tek>'t: ,5. Httisman) .

Het e*rste el f taJ speelcle e:nd juni 1976 a1 weer een
oe f enweeJstt^ j id en we I i n To I ]tert, Iy'rlc?;' men over eetT

indru\<we],:kende accomod.at ie beschikte. s'poe lstra en
tti jn persoont_íe werden a 1s n)eegerersde ]sestuurs I edel:

'lol.st-e]ij]tclntvanqenend'evoorzitterdaarwerdnjet
r?c)e \/ar| het veÈte I len hoe goed hi j zi sn zaak jes vaL)r
elJ<aar hact. De wedstri jd einaigde in een 6-1" ( ? ) ne-
cLerIclul{. It. Akkermans mr?dkt e zi jn debuttt bi j olde-
boorn en zou louter teleurstej iende sei=oenen meema-
ken, tenminste Ézat het eerste elftal betrof '

rn augr.ustus mochten va.ntileg:e c7e dt^oogte de meeste vel-
d.en n-iet bespeeld worden en van lret vastgestelcie oe-
fenproqràmma kwam ,lan ooh weinig terecht' Wel werd er
g*"'pr*1rl i n Wi I l emsoord , wàcar ooJ< het tweede rn akt -r e

k*ur. Dit bel:rof een nerLerlaagf-toernooi, waarbi-l een
beJrer viel te verd.ienen voor de club die de orqanise-
renrLe vereniging de grootste nederlaagt toebracht.
0Ideboctr^n hracht het n;et verder dan 3-3'
wat de cctmpetjtje betreft, was men weer ingredeeld in
rle viercie /rla.sse c van rLe KNtiB. Nreur+e opponenten
hierin Í.íaren het roemruchte Frisia en Haulerwijk ('bei-
rien gedegracieez rT. rtit d.e Derde À/a-qse) , die de plaatsen
uun ka.p-ioen Oerterp en clegradant Bakkeveen hadden in-
genomen. De competitie ging van stat^t yet een 2-A ne-
áerlaagr ín Buitenpost. Daarna voJgde de derby tegen
Ti jn-ie en L. poeijes schoot L)ld'ebooz-n naar een l-0
overwinning. op een vri je zondagr werd g:eoefend teg:ert
olyphia en met 2-3 verlaren. Ïn surhr-tisterveen werd
ee-n- wel erg zwa?e nederlaaq geleden (5-1) . Een week
later volgáe een knap herstel middels een 2-0 over-
winning op Haulerwijk.'volgens de redaktie had E.
Oostetlaan (na cJe eerste helf t ver\"ancren doot^ H' van
Dijk) ,s-ndchts gevist en moes!: netten droqen. Doel-
man valk harl een "of f -clay" tegen Irnsum (2-3 verl ies)
ert kreegJ van het pubJiek cle raad zelf maar in het net
te qaan hangen en het mascottebeertje in het doel te
zetten. Lle uitwedstt i jct tegien Gorredi jk op 7 nov' 1e-
verrle hehalve een nederlaag ook een aantal strafz.tken
op.

2y



P. Rorlenburgf , H. van Di jk en W. Httism6n wàf€r7 rle boos'-
doeners en tevens was er een berispinr7 voor de leider.
Tegfen Ai<krum werd in het Laatste kwartier ee.n 2-0 voor-
Sprong: naE uit h,tnden geqeven en een kostbaar pLlnt ver-
spee ld.
KSC uit Schoonoord knikkerde t2Ideboorn via een duide-
Iijke 0-5 zege uit het bei<er-toernooi- Ïn de stand per
28 nov. nam Oldeboorn met vijf uit tien de op een na
/aatste plaats in op de rangli jst. Akkrum stond onde-r^-
aan, maar theoretisch beter dan ons.
-l/a d.e winterstop werd de trainingr,/leiding overgenomen
d.oor het duo B. de Vrjes,/H. van Di jk, die ook reeds de
A-junioren onder hun hoede hadden' Eind febr. zorgde
men voor stuntwerk dc,or koploper Frisia met 1--0 te
verslaan. De strijd om de onderste plaats ging tussen
Oldeboorn, Akkrum en Tijnje. Tussentijds spee)den ze
noq een oefenwedstrijd tegen Robur (op dat mament
lijstaanvoerder in de FVB) en deze werd met 1-0 ge-
wonnen.
D. Valk Íir,rs niet meer rza-qt beschikbdar en W' Veenstra
zou de rest van het seizoen het doel verdedigen. Thuis
teEren Surhuisteryeen werd het een nipte nederlaag,
waarbi j men de g'ehele tweede helft met tien man speel-
de. R. Valk had nl. van de scheidsrechter voortijdiq
het veld moeten verlaÈen. fn maart werd vriendschclp-
peliik gespeeld tegen Drachten 2 en een verdienste-
Iijk gelijkspel (2-Z) behaald. Jan de Jonq, tijdens
de eerste seizoenhelft uitkomend in het tweede, scoor-
de beid.e treffers. De A-jun. P. Tijsna, B. Iiaspels,
W. Visser en R. Veldstra werden in deze wedstrijd ge-
test, De volgende competitiewedstrijd tegen Euitenpost
verzuimd.e men de beide punten te pakken en bleven on-
nodigi steken op 0-0. LIit tegen kampioensgegadigde TFS
werd een taktisch uitstekende wedstrijd gespeel<l' en
stonden we lange tijd op een 0-L voorsprong' De des-
tijds bij TFS voetballende B- Nijholt kwam zijn Ak-
krumer vrienden echter te hulp en scoorde een fraaie
geliJkmaker. Eind april de wedstrijd Akkrum-Oldeboorn
onder overweldigende belangstelling. Het werd een span-
nende vertoning, waarin B. Hoekstra een ofiiciele waar-
schuwing opliep, madr doelpunten bleven uit. Spoelstr6
schreef in het clubblad dat er twee degrradatiespoken

lrr.'/



ednwez)q
tromrne l
Anker.
Tijnje ontsprongr tenslatte de dans en liet dra'tide uit
op een hesl issinEiswecistri jd tussen Al<krum en OIdeboc.rn,
welke in Gorrecij.jk werd gespeeld. fn rieze wedstrijd,
waarÍn het arbitrale trio een grote r-o.1 speelde, trok-
ken we met 2-0 aan het kortste eind en moesten dfdalen
naar de FVB en zouden daarin tot op de dagr van vandaaq
bl.i jven. Voor de penningmeester betekende het feit dat
we aan deze beslissingswedstrijd nog een leuk bedragje
overhielden een kleine pleister op de wond.

w.Trert net slltik hdd-i-, van voren kaal en ee/'l
v'eor de huik. HÍ j dceide hie:^mee op de Lreht^.

@
À-.rLbí\t

MEDEDELTNG MEDEDELING MEDEDELTNG MEDEDELTNG.

I{ierbi j wi I ik een ieder die iets te "melden" heef t
ever bijvoorbeeld de eerste helft van dit seizoen
(overziciht of iets dergrel i jks) dit eventueel in
te leveren voar 1.8 dec. ]ti j de redaktie.
Dus trainers. leiders, spelers, bestuursleden, sup-
pot-ters en een ieder die wat te "meiden" heeft;
"klim in de pen" en "laat eens wat van je horen".

Pi et

AFGELASTTNGEN AFGELASTTNGEN AFGELASTTNGEN

DE ANP_SPORTLIJN GEEFT OOK DE AFGELASTTNGEN IN HET
AMATEURVOETBAL TN DE DTSTRICTEN EN AFDELTNGEN DOOR.
DTE EERÏCHTEN ZÏJN TE BELUTSTEREN OP VRTJDAGAVOND

xiN{ ob? L,g,fr.wR EN oP ZATERDAG- EN Z)NDAGM2RGEN vAN-

TELNR. ANP-SPORTLIJN: 06-9 11 22 33 2

$'ï'ï't4
tX).\a'

Wot^dt vervo 1gd .

2d
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T E,R.q-9-E_L-IIí A L G_E-I\TE N E N A J A A lr S V E R G A D E R I N G

Voorzitter Hans Lestet.iruis begroette deze avond diversÊ bondsofficials en
genodigden'waaronderalnateur.voorzitter.MartenXasterlnansenonsoud-
Ëestuurisiid Theo tserendsen met hun echtgenotes' alsmede vertegenwoordigers van
slechts 99 verenigingên.
Na een moment van stilte, waarbij in de persoon van Piel van der Feer, meer dan
4o jaar sekretaris vatr de v.v. oldettoor-n' allen werden hendacht, die ons in het
ver;lagiaar zijn ontvallen, glng de vool'zltter in ziJn openingswoord in op

diverse zalien.

we i n i g be I e 4C 9 !_9 !,1.i 4 g _v_9 q.t__ _rl !:StrS.WC_rE
fte Sroei van het ledental stemt ons natuurlijk tevreden. punt van zol.g is
echte. dat de groei van het ledental orngekeerd evenredig loopt aan de animo brj
de vêrenigingen kursisten te leveren voor het totale kursuspakket van de
kommlssio opleldingen. ytrJ dentien dat het yan cruciaal belang is, dat u alsvereniging aandacht besteedt.tan de bestaande kursusmogelijkheden. Met narne degeringe belangstêlling voor de scheiítsrechter III-opleiding baart ons zorgen.
De verenigingen ervaren wektlijks aan den liJve dat er een tekort is aan
scheidsrechters. Ondanks gevoerde wervingsakties bleek dat slechts Z3 personen
zich opgaven voor deze kursus. van de vier geplande kursussen kon derhalve
alleen dte in Leeuwarden doorgang vinden- Dit jaar ver.trekken er zelfs meer
scheidsrechters dan er bijkornen, zodat we nu zells onder de grens van 5OO
scheidsrechteIs terecht zijn gekorner) (enkele jaren terug waren di.t er !rog ruint
60o). Als deze tendens zich voor"tzet, zal de diskussie noodzakelijk wordón over
de vérplichte leveIing van een scheidsrechter of het zelf zorgdragen voor een
leidsnlan óók bij star)daal'dwedstrijden. wij hopen dat het niet zover zal koÍnen,waarna de voorzitter de vererrigingen veIzocht hieraan serieuze aandacht te
schenken,

K-_N-V--E_. - Y_o Eï E A Ll! 4t E N p E R r s e r EN A p I_D^! _- SHJ-BT-C
MEI_QPDRUK EN K. N. V. B . -LEE-IJU -AP_ HET

BONDSBUFO TE VERKRIJGEN

N-a de gfotè belangslelting voor dc K.N.v,B,*
voetbalkalenders in voorgaande jaren, is ook voor I99l

weer een pl'achtige voetbalkalênder geproduceer.d.
Op het bondsbu|o zrjn nog enkele van deze kalenders

te verLrijgen.
Ook zijn er nog een aantal Adidas-shirts met opdruk en

de bekende K.N.V.8.-leeuw te verkrijgen in de matên
Medium en Small.

De kosten van de kalende| bedraagt l'
Í.22,50r, terwijl de oranje-shirts

l.lEËs ER SNËL tsiJ , OP lS OP

.I7,50 (winkelprijs
f,20,00 kosten,

2/



Drcunken
ALSEMBIER
AMONTILLADO
ANISETTE
ARMAGNAC
BISOUIT ]:
BORREL .'
BOURBON
BRANDEWIJN
BRANDYSODA
CALDARO
CARLSBERG
CHAMPAGNE COCKTAIL
CHARTREUSE
CHATEAUNEUF.DU.PAPE

CIDER
COINTREAU. couRvorsrER

:.. FLESSEBIER
iIOENUERMELK

, KARNEMELK
KOKOSMELK
KRUIDENWIJN
LAGERBIER
LIKEUR

. MANZANILLA
MUSCADET

. NOSTRANO
ORANGEADE

PATERSBIER
PENUSAC
PLËËGZUSTERBLOEDW]JN
PORTELBIER
ROSATELLO
SANDEMAN
SHEBRY
SPELTBIER
STAALWATER
TOKAYEB
TOMATENSAP
TO M-C C LLi i-iSC OC KTAlL
WHISKEY
ZOETEMELK

De overgebleven letters vormen drie dranken.

EPEPAPUDFUENUAETAHCN
CSOBEHSNEUSTEYRNYJAY
C A U R E S O T A N K E EUR E VM E Ï'I

LARETBFERRJLEDKREURD
IRSLRERANFEKESADEEFE
AEEUSTLAADIIIMNCYHRO
T.T-O I N B R B N L E H B A S A S J S L

K.:.8:: N 'I S' E E A I D TV R S R K O E U I B

C A.O O A Ï P R H E Y A M O E N K T M R

O C A D P..L O G G C R S T E R G O O F E

C O'L A A R S V N K N E O E L E A L K T

E R'Ë'L S E'C E R Y L Y I D R K E L O S

NA I L N I A TM U Iil E WB AS EN C U

GNNIEBNILBOEMNSMAANZ
A G A.T T T G U E C I C D E E R L O U G

PEZNALAARIDEBNTDEEJE
M A N O M EI,: S R D E I R S A E I T N E

A D A M O.P R I.O E E A O R 4'R O U A L

H E M A T S A B B R K N O V E R B ZIi F

CLIATKCOCSNILLOCMOTK2[
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SLAG BU

H.H. Handelaren! T.k.a.gr.
partij rechtervoetbalschoenen
(60.000 st). ,4 I



-v@REsr4'@sàr@@MEffi@@
zowel open a/s besloten
Relaxen? mmmm... masseur
John neemt u eens lekker
onder handen. br. bur. sta-
dion.

SM (Subtopmasochisrne) is

mog. harde trainer die kan
boeien en er de zweep over
legt. br. bur. stadion.

U wordt bij ons heerlijk
verwend door charmant
spetersmateriaal huizei sta-
dionne de tobbe. br. bur.
stadion-

Wim i.b.v. suppoostenpet
voor al uw genoegen en ple-
ziertjes in vak FF.

Heren, u .bent van harte
welkom bij onze lieve gast-
spelers welke u uitnodigen
eens fijn te ontspannen in
hun intieme spelershome.
br. bur. stadion.

Suppo ESCORT Service.
Laat u eens heerlijk begclei-
den in het vak van urv keuze
door onze stoere hulpsup-
poosten. br. bur. stadion.

Snoep eens lekker bij de
Yam Yam in elk vak aanw.
met ijs bie.r pindds croquet-
ten.

Bij ons gaal u dicp, gooit u
èm hoog voor de pot, sluiten
de linies aan.
br- bur. stadion.

Dug in-dug out. Zou dat
niet lekker wezen.
br. bur. stadion.

Mandekkers!
br. bur. stadion.

Onze een-tweetjes daar likt
u uw vingers bij áf.
br. bur. stadion.

Vreemd-.. is leuker dan u
denkt. U blijii brj ons vol-
komen anoniem als u eens

van vak wilt vgrruilen.
br. bur. stadion.

Dat wordt smullen!
Geert Jan Willem, terrein-
verzorger, verzorgt buiten
zijn eigen terrein ook andere
terreinen - (eigen ballenhok
aanw.)
br. bur. stadion.

Kuipe de "hoekvlag" zoekt
mee'gaande libero's.
br. bur. stadion.

Tribunegangers opgelet!
Gez. êén-tweetjes mog. in
knusse dugoutjes.
br. bur. stadion.

Aantr. Spits vcrwent nette
heren tot op de noodtribunes.
br. bur. stadion.

Tunnel of love.ook u krijgt
het te kwaad in onzespelers-
tunnel.

I I blonde c-teamers zljn
aanw. in besloten overd.
stadionnetje.
br. bur. stadion.

Wij ontv. en vertroetelen
aanhangers, bij voork. F,
bunnik of S-siders...
br. bur. stadion.

Players-home Faynorda
the best in towngeopend na
elke wedstrijd.

Vreemd?
Gemengd sauna-huize Spar-
ta in knusse bestuurskamer.
br. bur. stadion.

Fysiotherapeutje spelen?
dat kan,Herman en Piet
maken u los in ons gez. bal-
lenhok.
br. bur'. stadion.

Bent u bleu? Hierna niet
meer als u de warming up
van onze selectie meemaakt.
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J. zAAR eLrrcK IIETBALSCHzENEN MAAr yt/yz
PRIJS: 25,--

F. VAN WARMERDA]4 POPPENHUIZEN TEL. 1.309.

TE KOOP TE KOOP TE KOOP TE KOOP TE KOO? TE KOOE

I. PAAR VOMBALSCHOENEN MAAT 35

1. PAAR VOETBALSCHOENEN MAAT 37

í1. VEENSTRA P.F. HERNE 7 TEL. 1.531

LA

./og 'n cJeeze/,z.e

Ik krijg uw blad keurig op
trjd bezoigd en wel elke
woensdag om de twee maan-
den op precies 13.17 u. Jam-
mer voor u dat ik geen abon-
nee ben, noch een liefhebber
van dit blad.
B.G.H. Exact, Schuddebeurs

Ik vind uw volgende num-
mers alvast ook fantastisch.
Ga zo door.

Ge Stoord, Bontebok 3J
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