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Dd.TA CIl ALVAST TE IOTEREN IN UIí A@NDÁ:

hterdagr 11 nei.
Feate I i jke se i zoensa fs I ui t i ng v. v. O I deborn.

bnderlag 9 rei (l-íenelvaart).
Oideborn fu. toentooi ffi'68 te htssn.

T.aterdag I juni.
O|defurn F/E/D gtpillen toenai v.v. Aengvirden te
Tjal lebtd.

Zotdag 78 at4gt-r,stus.
Oldefurn 2 efenvdstrisd te tr{i|dan.
MiLdan 2 - Oideborn 2 10.00 wsr.

Zordag 25 augn-stt-rs.
Oidefurn 2 tenwi v.v. ÍÍaterport bya te 5rleek.

Vcln de redsktíe
Zals jullie allema[ hebben knnen corstateren, vas niet elk
verelag of bimenkonerrt sfuk geplaaËst in het vorige ciuhbiad.
Rden hieruoor vas ddeenvaÈ.ig "ntintqefuk". M) zul len jul-
lie nischien de*en vat klets je nou net je "ïuimtqefuk".
llekenlargr zeuren a kopie var het clubblad, en dan vordt het
niet eets geplaatst. /Vru narÉen Irct vorige clubblad vas net I
p gim's irgekart a rden dat er te veinig kopie binnen kvan.
Ik heb echter bsloten a het clttbblad. in 1Aàr gelml dit sei-
z@n op 24 pgira's te hotÀen, zdat er od< in dere ditie
veer kopie aI bliiven liggren. Mfter niet getreurd,, alle ke
pie vat bintrenkmt al t.z.t. wotden geplaatst.
Ik hop echter vel dat jullie bgrip kttruEn opfuergen vwr dit
orgemk. Blijf genst veel kopie inleveren.
(Alleen al van de vdstrijdverslagen die ik noaenteel van het
derde elftai binnenlsijg, kan bijna een volldig clubblad nee
vorden gewld, ook vwr deze iorgerzs geldt; alle kopie al vor
den geplaatst).

Piet.
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futerdag 3O rla,ztt.
oldefurn?a.hadaanlp-ntjegernegonhetkanpien.schapvei_
1iï1. itellen in de tniisrrastrijd tegren de msnner 2 op de

.àív1ii"t, turliktn 2. Ilet begin van deze vdstrijd vas niet
zo best, arzaa? zenuwen, mar geleidelijk aan Imgen de j9n.

qt* """ Uilke neer vat op het 
-spl en vlak ^vnr 

ntst vas het
-tli*g., de ber aÍe uit een T iiá trap van @ y.'--schittetetd
ló liet aantekenen. In de rust ml trainer lJilke de Jorg ze

ercp hebbn gevezen dat zenuven nu niet Eleer ndig varen' want 
.

het spl vas veel verargd.er en de score vetd dan ak oppvoerd
tnar 54, net nare door 

-vemoestetf,e uithalen .van Tjeetd' Ilet
kanpiensclnp ,(a.s een feit en vatnf deze plaats dan ak hatte-
lijkgpfe]iciteerdenvolgetrtseizoenveelsuccesinde2eKlas_
se rfa tegeutetwt.
H< in de naniddig voor Oldeborn 2 Eo. ) een heel blarypiike
vedstrijd, nl. tníis tegen concurrent Mildan. Oldeturn bgon
voottvarend, vant na 2 nitwten vas het reds 74' Nildan uetd

eclttter gpleiaeltik ster*er, vat res](tlteetdle in de geliJlwker
,*. ,-rÁt. Na d; thee tanen de Mrnsters het initiatief veer
over en l*tam ren binnen 7 niruttt op een ?7 vw.rsprong' b
overvirutÍIryt vas een feit' Ílet verd' uiteitdeiijk 6-3'
Paa:lrr,atrtag weer een thuisttdstrijd tegen @rslcr,t' Dit verd

g.""- w"bl-een. &n 64 ovettrirnilTg. A1 net al een succesvol

íeeXem var de beide eerete elftallen van E6ttt'
oldeborn 2 stord. veer voor een zvare ogaaf _nl-. uit tegen het
ip de 2e plaats staatde RÉ 3. Ibt vetd een 24 nederlaag'
paasmarrtag speetie oldeborn 2 uit tegen_ Ltr 4-. Ikdden ve hier-bch-;; 

t -witie gerekerd., het werd een 2-7 rrcderlaagl.
hrderdag 4 agil- ontvingr oldefurn I Hielpn var de F'yeotr

d<ipb{er. in een geliikopgpatde striid rcaten de funsters
de eer laten aan-de-HielfËí. &n strafschop felde uiteirdeiiik
het lot over Oldeborn.
Zat*d"q 6 april Oldeborn fu' - Tàunmnn 2' bk in deze ved-

strijd -vas dldefurn heer en neater. Jrbar ik neen een 8-7 ove

virning.
Zordagr 7 agil.-ux i'ugu"'1ffi liet otdeborn 7 zich niet verrasen. op een yel
heel meiliik báp;1lx."t veld vanvege het lese aulle anzd'

bleek al snel dat ITE niet neer zo vas als in oldebarn des-
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tijds. Oldefurn tna direct het inintiatief en net een 0-3
v@rsprong verd er genst. Na rust kvan ffi even fel opetten,
en OLdefurn naest een tegientreffer incasseren. lhd.:t Olde rn
14 had gescrcrd vas er een trie.st incident. Bij een btsingr
tussen een spler van Oldefurn en de keepr van IFS, raakte
laatstgene.de nog@l entstig ge.blesseerd (tnar later bleek een
ware knetzirg aan het orderfuen, rd. ). fu scheidsrechter be*
slot de vdstrijd te staken.
Oldefurn 2 had veer eens een thuisvdstrijd, tegen Blaut+-
huis 2. Írlat het is veten ve niet, rraar het ging zo Èrust net de
IDdnnen van JeIIe, naar deze keer \€egen ze ve| heel erg dik
klop, nl. 2-7. Hierdar ved. nen een goeie niddennoter.

Zodaq 14 april.
Oldefurn 3 trad a 10 uur aan tegen TIffi 4. hk in deze vd-
strijd kon Oldefurn niet inpneren en ze leegren een dilcke ne-
derlaag te slikken, nl. 7-2. Jongens ju||Íe aoeten toch bter
kunnen.
Oldefurn 7 vas w'ij, rntar Oldefurn 2 ]sÊegr koplopr Retndo 2
op b k. O|defurn 2 gaf Fire Frtii. I'let werd uiteirdelijk
2-2. hn tdstrijd die het aankijken zeker waatfl. vas.
@rraw zatetdag 20 april.
OLdefurn fu. ontvatgt, GAVQ. Dit hoeft geen prcblemen te geven.
b orgesldgÊn status kan hier zeker vorden vastgehotÊen.
Zordaq 21 april.
Oldefurn 7 en 2 zijn bide vrij.
Oldefurn 3 is vast rnn plan revanche te neren voor de 7-2 rre-
derlaag tegen Tlffi. Aawanq 10.30 u. op sprtterrein OLdefurn.
hterdag 27 agi I .

Qldeborn Zn. reist af r:o,ar Stiens tegren 6L 3. Jaamer vwr
6L, hier al var hen niet vreI eer te bhalen zijn.
Zotdag 28 agil.
Var Oldefurn 7 staat de uitvedstrijd tegen @rzloot op het
prqranw. Hier rct het lukken am de orgwlagen status uast
te hotden en zdoerde hier vanaiddag het officÍele kanpioen-
schap te bhalen
Oldeborn 2 ontvatryÊ, I-fl 4, en ze atl len zich de 2-1. nderlaagt
zeker try herirneren, dat ze vatdaag revanche gaan ÍÊEEn.
Oldefurn 3 gaat op furck bij lliselia 3. Jongete, thuis net
7-O verliezen tegen dere ploegr" janner, mar dat vatsplt niet
veel gwds. Zet 'n op, het hoeft niet veer zo dik.

l}_TJtlllg fp:i-"pt:":lt RES won toplop., oHeuoo-lc; oor haar vijftiende partij. vrij'Semakkeluk bleven de witzwarten overeind- dat leidde utieiíOetilk oog ót een iianË t joverwinning., darlkzll heffers van.Douw-e de Boer, Eelco v.d..wouoË end'g;t i;Ëë). Á;z*erdag in het duel met SC Berlkum 2 kan reeds de kampioens"tat woráËn'g.rt"*n,'-.áiÁ'.ï
gewonnen wordt natuurlijk. 7



Stard 2e Klasse FVB pr
L. Oldeturn 17-29
2. Zardhuizen 18-25
3. tlesthoek 17-24
4. Mildan 17-23
5. 5't,. Jacob 16-2L
o. Etitenpst 17-21

14 apri I .

7. Fffi 17-14
8. &rslaot L7-1L
9. Aerryvirden L8-L0

L0. Fochtela 174
77. Iíestrant 16-2

Albrt Nijhoit.

rVreures van de iongste plqegr, F-2.

2/3 \rbg niet eens btiten getraird., en ook nqr 3 nieuve spelers
in de ptoegr. Het was een thuisvedstrijd tegen Í{o}iega FtI.
IJitslag 74. Txh-een aard,ig bgrin.

9/3 Toen rcsten vii lËlc,r lfolvega, rr,ar korden geen doelplttt
nakett, 44.

L6,/3 fun uitvedstrijd naar Ífu. fu1s F3. lle hadden rog: geen uas-
te keepr. Nico had het nu 2 keer gedaan, na,er vat nu vel
'eers voethllen. Op de vraag vie er keeper va.t ziin, giIT-
gen wel een stuk of viif vingers mhaEr. @rcit nocht
eerst in het doel. llet vas een grct veld en er verd vnl.
op L helft grespeld, orue helft. Tonnie Riiskanp' trainer
en cach, liep nee op het veld en gaf hier en daar aanvij-
zirgren en zorgde var de viselsplers. Halveruege de 7e
helft verd JeLner keeper, naar rck hij liet rrcgra| eelTs een
bzlletje gaan. fugt 64. I{a,ar ze lieten de rced' niet aak-
ken en na de lircrzade nochten ze alle L0 spelen- JeLner
kvan d< aI aard.ig in zijn tpl als keeper en Renco en G1a-
bert hielpn hen aardig in de achtezhede. Vetder hebben
d< Ate. Nico, fuike Paul, @rcit, l''íenno, ÍIerdrik, en lda*
,ten goed hun best gldaan. fu eirrtstarrc vas 104-

21/3 ,íij westen rtaar GtÊu. k iorgerzs hadden er vel veer zin in-
l'lenno vas deze keer aanvoerder en nocht een kant kiezen.
Hi j troLt het atrdlezsg, dtts keeprs ruilen van doel. Jelner
vas eteer keeper, en net z'n vader aLs cach achter het

*.ii*fu
.'.:,I*r..É";-t:5r:.r|lÊi3.r.

Ëïlifri-Maí..il:t
f'?ï



net, vordt dit v'ast een hele íJoe.ze keepr. (Ner het dlqenee-n
werd nu vel het hele veld bnut. Hoevel de hl af en toe bi:-
na stil laq, onfrat ze er van alle kanten tegTenaan schopten op
1 vierkante neter. íle gingen de n-st in net een 34 achterstand.
k tveede helft weer vol goede nod. fuuke Paul kan ook .:/ aar-
dig: Iangs de buite*ant on dribblen en zc de hl een heel eird
meenenen. Menno l<reegi rck een aooie kans, naar daar bleef het
bij. Op een gegeven nonent kreeg Gerrit de tel, hij stord nooi
w ij, en kon zo recht op het doel af. Nico liep keurig nee,
kreeg een nrcie varzet en scha>t raak. &p 2e drelpsnt in de-
ze conptitie. M GAVC aaakte er nq L. Maar het nag de pr'et
niet dntkken. Eindstand 4-1.

GYietje Veld.

Oldeturn Ei - Afiehaske EL

Ile nesten 9.30 u. in de bx zijn. lle gingen eerst irlschoppn.
Toen kvan Johannes Poepjes op het veld en aaakte de optelling,
fukerrt. (h L0 utr bg,on de wdstrijd. Qtdehaske nocht aftrappn,
naar Tjet* pkte de bel af en liep een stukje en psste op nij
en ik schoot de hI in de gal J4. Na een ti jdje speJen naakte
Tjerk een gral dus 2-O. b derde naakte ik. b vierde schnt
Albrt via de vat van de keeper in de geL. b vi jfde makte
Tjerk en de zede od<.
Pauze.
fn de Ftze l*egren ve een lekker bkje thee van newa)v Blauw.
h twed.e heift bgpn en rut een tijdje splen makte Tjerk gal
numero zeven en de achtste naakte TjerJ< mk. Toen naakte Ade-
haske een goal. De laatste tvee makte ik L0-L.

Tjitze Nijdan.

l'lazgn - Oldeborn.

l,le rcesten tegen Warga spelen. lfe hadden een tijdje gespeld en
toen hadden ze een gfal. fun par splers hadden ve niet en dat
zijn Jolnrutes, funald l{ilkens en Martin, às naesten ve 7 uan
de E7 gebruiken en dat ttas Titia.
Ttueede helft.
I{e hadden de puze grehad. Na een tÍjdje spelen hadden ze veer
een gazl en vij hadden de aftrap. Klaas spelde naar aij en ik
had haast een gal naar nee de scheidsrechter hat afgefloten
en ve hadden net 24 verloren.

ftrder v.d. Velde.
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Àldeb:,arn Dt - Wisptiia Dl 15-'3-1991.

í{e noesten uit tegten Ilisptia. f,le ee}:ste h-elft grinO het niet
goed. i{i,'p:}ía had bi jna constant de bal . Wij herlden bi jna
g'een karsen. Toch hÍelden tte het 04.
RU5T.
tb tweed.e helft was niet veel Leter. ílij hacld.en iets neer kan-
sen dan rle eerste helft. Toch korfr.en we niet vmrkomen dat hlts-
plia ) goat nàakte. fti dat was de eirdstartd.. í'ie hebbn net
L4 verloren.

Jelgrer Hoekstra.

l{olvegra ffi - Oldeborn H 74

l,fij noesten uÍt tegfen Ílolvega en Ronald was er niet. fri we korr
den het niet zo gfoed virden. fri toen we der kwanen toen l<reeg
Oldefurn de aftrap en Jahannes schopte de ful naar furder-
Et de and.ere naakte een dael en weer een. ft't toen was het puze.
T*ede helft.
I,lolvega kreegr d.e aftrap. fri ze naakten nog 5 doelen. ftz toen
kregen ve een korner. fti die mt haast.

Haru l{atzeaa.

OldebarnD-ThorD.

?.aterdag 9 naart moesten we uit tegen Thor voetbllen. I{ij had-
den de aftrap en in het be.gin stonden wij er slecht v@r en
Thor naakte een daelpnt en later kreeg Ate de hl en die naakte
L-1. Ten verd het p.uze en in de tveede helft gingen wij er
vtat feller tegenaan en al gou naakte Jelg:er er 2-L van en tren
bleef het eerst zo en later naakte Jelger er 3-L van en dat was

toen ook de etrrtstatd.

krt VeId.

Oldeborn B - Dr. bYs ffi-

hte.rdag 23 naart aoesten wij tegen b. fuys 86 thuis splen.
b aftrap vas v@r b. fuys. Het vas noeiliik naar toch nd een
tijdje kwan de eerste gal vrcr ons' naar kort daarrta scarde
b. bys L-L en toen vi j noq een keert je en het stord 2-1".

Met die stard. grinEen we ook de nst in en dan is het tijd voor

tz



een btit thee. ffa de ntnt grintren ve weer net volle aoed het ve:,1
op. llet qingr in de tveede helit erEr rtLstig tot een paar ninuten
vanr tijd Pieter scoorr/e en dat was de etnLstanC.

Old.ebornD-RenadoD

Zaterdagr 30 naart nresten we on 9 uur tegen Renatd.o voethi len.
Itre stonden aI gauv achter het werd 0-L,0-2 en 0-3. Toen bg'onen
wij wk wat ve Aregen kansen naar die gingen er niet in. Taen
ging Renzrdo veer in de aanval. Arrdereas kreeq de hl en zo hen
wegJ schieten naar de hl qing de verJ<eerde kant op bis Rienk
die kansla>s de bal achter zich zag 04 dtts Renardo naakte er
n(&'J vw de Fuze 0-5 dtn.
PAUfr.
I'lu kwanen wij echt in ons spJ ik kreeg de hl Jiep naar de
covner vlag en schat naar Ate die helenaal trii stord en sc@r-
de 1-5 naar toen vetd. het 74 toen kregten wij een coïTler en ik
nam hen Ate storfr. veer vrij 24 . I'nngn de lijn riepn ze dat
het nqr kon naar daar bracht Renardo verarrtet ing in dwr 2-7
te naken. Toen wij weer Ate had de hl en hakte nadr nij en ik
scoorde 3-7 dat vas de eirdstarrt. I{ietse zij we hebbn togr een
helft gewanen.

Thony hkker.

Oldebotn - llarga

Zaterdagr 6 april noesten ve on 9.L0 u. in de bx ziin en de wed-
strijd bgon oa 9.30 u. Johannes zijn vader nas scheidsrechter.
le helft had llatgp de aftrap en spelde van links naar rechts,
en toen kreeg een van de spelers van llatg'a de hl en spelt hen
naar vorÊn en toen ,nterd het een corme voar I'largra ze nenen de
corne en na'akten een doelpsnt 0-L' Na de aftrap spelden ttij de
hl rlr,ar voren. I{e moesten zien od< een doelpsnt te naken. KLaas
kreeg de bI en speelde hen naar Jahannes en die naakte geliik
L-L. tlargts vas nu wat sterker en naakte r4r 2 delptnten var
de nt^st 1-3 dt-ts.
2e helft. Oldefuzn had de aftrap en speJde naa.r voren' vat
janner hlverlies en toen aaakte l{atgra een drelptnt 14 en toen
gaven wij de bI een harde trap en spelde de bai naar Johannes
en hij schmt hen erin 2-4. l,lu was Ítlarga veer wat sterker en
naakte veer 2 doeplptnten. 24 vrcr \tfarga. llat janner'

Ronald Jan llilkens.
1
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Oldekarn L - Zardhuizen I

Op zorfrag 24,/3 storfr er een toppr vffir ons op het prqralnnd en

w'el de thuiswed.strijd tegen ZarÉhuizen. b uitwedstrijd was een
een O-3 zege g'eworden, naar deze ploeg ortderschatten vas uit den
fuze, aangrezien ze nadr 4 pLnten op ons achter stonden' Na het
eerste kvartier wdren er nq niet veel hoogterynten te zien ge-
neest, dieptep-nten daarintegen vel, beide ploegen tttaren nql
dan het aftasten, ndar rn 25 ain. splen werd er een corrter
genouen en hras het J. Tijsna die een dntkje neekreeg in het
strafschogrebid en, ll raadt het al, een pnalty die dar J-
Tijsaa zelf verd bnut, 14. Dit was teven de ntststard. Ïn het
Ingin van de tweede helft verden er een par grote kan'sen ge-
nist, het had na L0 nin. splen ninstens 34 noeten zijn. DÍt
zou oll.s later dan wk opbreken, want we glven de r+edstrijd uÍt
harrden en de tegrenga) hingr in de lucht en die kvaa dan ook,
het werd 1-1. Na veel hangen en vurgen voor ons doel net spe.C-
taculaire momenten werd het p.nt veiligr gresteld- rVa een kleine
teleurstellingr te hebbn verwerkt. kwan er toch nqr een zeer
grod bericht, want Mildan bleek te hebbn verloren van Btiten-
pt net 0-7 en de l{esthoek had een ptnt verspeld aan Aeng-
virden. Al net al niet een slecht veekerfr. drts.

Sietze AJ<kerman.

defurn7-Gerslmt7

I'la mterdag de toppr tegren Mildaa ret 6-3 te hebbn gernonnen,
stord. er op 7 april een op Fpier genakkelijke tegrerstard.er c,p

het ptngr,sana, nL. Gêrsloot. Na vantevoren te zijn gevaatachuttd
voor een nakkelijk scorende ploeg gingen tre net frisse M. de
vei in. Na een half uur te hebbn gespeeld had het pbliek nq:
niet veel daelpgiirgen gezien, op een enkele na. Maar toen was
het toch zover. J. Niidan bracht aet een dï9ge schuiver de nst-
stand op 1-O. fn de ntst verd er gewisseld Sietse furEsaa voor
S. Veenstra. Na 70 nin. was het een speler van Gersloot die
hards aaakte in het strafschopgrebid., pralty dtts. Ilet ttas J.
Tijwa die deze er keurig irzschoot. harna vas het S. Akkerman
die doel trc,f . C. Rejtsna naakte er 44 van. Mertu.ssen vas het
vel duideliik geworden dat @rsloot 9 voetàaller.s, 7 keeper en
een hardbller had meegenonen die ek zijn sprt vilde beoefe-
nen en zo werd de tved.e pernlty een feit, hieruoor hebbn we

de specialist naar even over laten konen, en vel S. Sbirtk die

Oldeboorn 'de Joop Zoetemelk' in de 2e klasse schreef zondagmiddag weer een heel belangrijk puntje
op haar conto. Hoewel enigszins teleurstellend werd de thuisontmoeting tegen concurÍent
Zandhuizen op l-l afgesloten, gezien de verhoudingen in het veld hadden dat er twee moeten zijn.
Johan Tijsma doelpuntte voor de Boamsters, die nu regclrecht op het kampioenschap afstevenen.



deze keurigr in het doel verkte, dit betekerde 5-0. Hierna was

Irct d.an eird.eiijk 5. fuzgsna die het laatste doelp-nt naakte
en de eird.stard lr-palde oP 6-O.

Sietze Akkerman.

IJit de ande dw van....Koos
(Tekst: S. Ifuisman).

ffuvle de redaktie de Jaatste tiid net kopy wardt overstelpt,
nenen we toch rc.ar de vrijheid enige plaatsruinte op te eisen-
Zals reds eerler genercreerd organiseetde de jeugdconnissie
in aug. '76 een -ieugÊ.toernoi voor A- en bjun. VeIe naanden
voarbreiditzg gingfen hieraan varaf en de stuverde |aacht achter
dit greburen, B. de Vries, bleek aan alles te hebbn gdacht.
Klaarblijkelijk vas de sprutirtg hen teh teveel geworlen, ntant

drie kv6ttier voor de aanvang van het tenwi vetd hii vfa se-
cretaris S@lstra ziek geneld. Ihar aok zorrter ziin aanvezig-
heid liep het op tplletjes. Diverse niddenstarrters en vooral
Ibtel futra hadden var de firnncieie niddelen gazorgd. Ver
der had de |uchtncht 6. van Diik) een legertent ter bschik-
king gesteld, vas de geluidsverzorg:irgr dnr de fridrankenfa-
brikant uit llolvega gratis, de-EHffi de hele daq praat en vas
de kantine, destijds bheerd. door L. hrrtbzg', uiteraatd oryn.
Varzitter S. Vixer oprde het tetnai en de priizen verden
door Jeugdcanissie-voorzitter J. van Kalsbek uitgereikt. h
Ieider van het eerste elftal, G. Otter, wcht de sprtiviteits-
beker aan 5t. Arllld uitreiken. Dit nanens de beoordelirgncaanis-
sie, vaaruan ak de bide scheidstechtere (H. I{ageraar en P.
de Gtugn) deel uitmakten. lfat H. líagernar btreft; hii zou aan
het eird. van het seizoen tot KllWscheid,srechter vorden gqpfr
rcveetd. Azze verenigiry levetde od< veer eere tvee jeugdscheids-
rechters, nl. de rreefies v.d. Ibieke. Aanvankelijk wlgden B-
Ikspls en I{. Viser eve61ee1ls de asrsus. E. Haspels vetd tevets
alvast irgplre*t tot ieugdsecretaris var het volgrerde seizoen,
als opvolger van B. de Wies. hze laatste hield orn niddels
het clubblad op de hryÊ,e van de prÊstaties van P. Tiism, die
zich bij de bste zestien van ftieslard, in de leeftijdsklas.se
15-16 jaar wist te scharen. Hij ver*eerde hierbij in gezelschap
van latere btaald-voetbllers als Y. Aneaa, T. Svan en R.
Kleefnan. l{e lezen dat Piet duideliik "gerijpt" t{as bij de.ze
selectie, naar als nen het nij vraagt is hij nog steeds net het
rijpingsprtces bezig. @it za| rck vel zo bliiven, rd-)
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EVert Adem was de nan die ze.er tuluwgtezet de toto,/Iotto-adni-
nistratie verzorgd.e en hiert,re tvee avorrten in de week zittingr
hield in lbtel fuerres. h onzet overtrof dat jaar de stoutste
ventachtingen en had nogr hqer kwvÊn uitvallen als K. Akker-
nans de viiftig ( !) door hen bstelde naardforzuliezen oit
een keer had irgewld en niet (verMelijk) in de open haard
had laten verdvijnen. Achteraf bkeken had ik de formulieren
beter niet aan Alian kunnen afgeven. fu ophalets varen H. Nieuv-
lard, Ií. de Rocs, J. Atzrze, D. barding:a en S. Ífuisnan. k re-
daktie van het clubblad bstord. uit Joh. Spelstra, B. de Vries,
(later J. tti jnheer veer als sclvijver van het ovetzicht) en de
typistes Janke llcrukstra en @a lbfstra (tevens illustraties).
E. Iloekstra, S'pelstra, I'letr. T. Rderzbrgr, J. Mijnheer en M.
v.d. Meulen bzorgden de l<ranties. Tiru.s zorgde od< vrcr een
aaruienlijke verbterirgr c.q. uitfuidirg btrefferde de trai-
ningshulpiddelen. De wdstrijdbllen had tÍ. Veerstra order
zijn hode. fu verden tvee schutjasavorden georganiseetd, een
keer bij Tigchelaar en an de bker bij v.d. Feer. Jan (van líer>
ny) Níeuvlarfr nocht de trcfee een jaar latg, verttetelen. In
febntari elas er veer de feestavorrt net mtziek van het Pallas
Tbio en tevens de trelckirTg van de loterij. fuhriiver dezes trpk
de prijzen 6 Lh 70 en s67qde enoor dat o.a. zijn atÀers in
de gijzen vielen, vat een bspriry: op het ketgeld btekende.
Piet v.d. Feer ded. de trel<kirgt van de hqste priizen en l{eine
v.d. Irlal wht de hafdprijs in ontvargst neuan. Hij zou later
een uitgebreÍd verslag van de grevoru'rcn reis in het cltthblad
schri jveit.
Hietzee is het neeste over deze jaatgarry ve| gesclreven en zijn
ve thans aangehrrt bij het seizoen 79V-'78. In een volgende
afleveringr gadn ve daar een bg:in nee naken.

ïlordt ventolgd.

GEm-ÍT!!!!!

Tjeerd Keekstra, var het laatst gezien op de training d.d.
9-11-1990. fun ider die hen op die datun of daan:n heeft ge-
zien, venoeken vii onniddelijk contact op te neaen net Uilke
de Jong te Êíeerenveen.
llaarechunino: Ihn schietgevaarlijk zijn ( behalve als hii op
het voethiveld staat).

klectie + trairer fu.
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Al@mot'n '3 - Lanqezwddàdèààààq(acl1 àch)

lfle.olee,ole,olee.olreeee,vteare??"zelfinvullen'
Natuuy-lijk waren er ^ref ffin páar- srylers te laat, Ik ga rwg
gffin ndnen roefiEn anders snapt Ni jholt het reer- niet' ÍÊar
ztet u fu varige ver-slagen lTtdàr nd, dan o.ret u 0\Eer wie er-

te laat wdr-en (d,rs ryn nanren). oke, Twiet Twiet (H.v., om

even bij na te ênken Nijtnlt) was niet helemaal op tijd aan-
wezig, onze coach hbbster' (n.v., daar was hi j raer Ni jholt)
gizg maar ens tÊdr TwÍet Twiet (snap u hen Nijhalt) op zrek
en net r-esultaat Twiet Twiet was aI halververy (ga zo door
jangen). onze variry fuInan &tckler K.P.t hij trcnt naasÉ

bakker & Jong) had huisarrest rykregen van ziin vrolJw, rtadat
hij vorige owk wat te lang in het plaatselijke ca{-e had ge-
zeten. Paniek in & tent, wie nrest er in gadsnaam het doel
ver-&digen? tbbster- kek Kazan (T.V. ) aan en trok wit teg.
Twiet rwiet stak zijn vinger anhaog, mdar na zijn laatste
&bacle als kepr kan hii het oe| schud&n. Ey'was maar I
nogelijkheid. Ja lwr hij is er twr the are and only Batman
o.B.). tbze stervetfuller uit het k vertrok gren spier en
lever& zijn geepre shirt in voor het kepersshirt. Tren kreg
Batman heb u ,n fur Niiholt) en grate smile op z'n gezicht
"hij mocht het hel ver&digen".
onze hrepik Q.e J.) tesbok twr aar*ezig en fuslmt Batman

in te trappn (ryvalg; blaute plekken). En &ze keer gingen
de ballen richting wAR, ja sPARterrein en niet sftRTterreÍn
Tijgna ja, ntochten wij {anten maken &n nel&n wij &t tel'
fud, futttPn tÉEr oP en toP in toPvorm'
furdat & selectie van het 3e tQt ruim in fu spelers zat,
terd fusloten qn 2 splers die niet fur-eid hàren gie?€est

naar & plaatsel i jke kappr te gaan te psseren. Ja anze coach
tb&ter is onverbidfulijk. Dts vandaag g@n fuff'ert (E'Q') en
Ranbo G.v.Z.). Pbt uprdt aI nakkeli jker Niiholt' o{ niet &n).
tJ tet d.rc aI &t te tegen Langezwaag n?aesten splen. Bij aan-
kptnst van Langezoaag bl*k dat mk en aantal splers van dat
elftal funig on&r invloed verker&n van & avond Ervmr.
flet lek erop fut ze fiEer on&r invlred waren dan Oldefurn 3t
p,at bijna anngeliik liikt. Dan /,l'E.ar het in {eite an gaat, &
wedstrijd. o|&furn oon ê toss, & ha]ve wingt was hierfuor
aI binren. Langezoaag fus|mt sn neten in hag tsnry te spe-
Ien, waarfuor onze ver&diging sqns lucht tekort ktum. Àtra ca'
15 min. fuslat L.zwaag het maar wat rustigEr Ë.an te fun,
taarhar wii mk enkele gae& kansen kregen'
& min.; Afstan&chot van L-ztaarypler Schaamfurgen' die
fur onze sluitPst Batnan onscha&lijk leek te unr&n ge-
maakt, maar & bal stuitte ap en via de kin van Batman kwam



,Je tr.l bi-i v',tn rier ËiÍten êD J.1 àcur^' het is weer :over' ti-i'
Maar zoal-q alti:rl grc,oien we nà Eo'n donpel aeteen de futtk er"-

in. tlal jnero tG.v.K. ) utaren we op een geqeven nonent kwi jt.
hij izleek het eerste kievitsei in de gÊneente te àe.blen -se-
vonden. ft^ kwaa af en toe vtat neer pxLbliek naast L'\n:ze vaste
supptters wdren er ank arrtet^e nensen het tetretn opÊkoaen.
nít' Xont waarschijnlijk odat ze het vorigre verslag hebkn
gfelezen (u ve.et vel d.e hondenshow, naan: Punk van H.L. ) .

tbk daatoa willen we d.it ptbliek h,artelijk fudanlcen. dit qaf
ons een kick en dat waarderen bre erg. Het vas weer eel7.5 ou-
derwets geze)|ig tangfs de lijn. Zelfs onze trouve supprters
wild.en a7 vuilen v4n shirts on de 2e helft zelf te nog'en

voetbl len.
Nadat we elkaar nd hadden ingresproken gingen ute het veld
weer op. Na L0 nin. opchudding in de tent. k g'ensrechter
van I^angezwaag d.ee.d. de v1a9f anhqf . b-cheidsrechter v.d. Iaan
liet dnrcpelên en de grersrechter riep naar de nan in het
zwart; "ii sta hier niet var de kat z'n ."" te vlagpren'

Ílelaas had v.d.. Ia,an tieze aan voor een teschouwer aangez2en'
Het bteek zo dnsk te zijn langs de kant dat hij niet eers op-
viel (volgerd.e keer ref lekteterde kleren aanJ.
Maar dan, nienard. veyaed. het. the Dtck (R.J.) det àeÈ. l/d-
dat een verddiger van Largezutaagr riep dat hij een klap vmr
zijn kanus tseeg en zijn brer dacht dat het een trije trap
verd, kopte tniDrc* in, 1-L. ,tij blii, p:bliek blii. Ik wil
niet zeggen dat het pbtiek ru g:eliik een plonaise of een
r,nve deeá, il]adr ze waren vel dolenthatsiast. Na deze vorder-
schorrc goË.l laegren enkele spelers zelfs vleugtels, zelfs de

lfalnts -G.5.). Niet ienarrt naar je het van veraacht' Hij àaal-
d.e vervoe.stend. uit. aaar de keepr kon hen er net zijn vinger-
toppn uit tikken. Toch een groot applaus van het pbliek (b-
ai*tl . ft1 ja hoor het vas tteer de fuwt aan IargÍezvaagr. Zij
kregen een hoekschop, deze kwaa priect voor na e'en nisser van

eei verddiger. k tegrenstarrter nrest veJ laagr inkenen on de
bai in te kápren. h vetdedige.r llans Kazan (7.V. ) greep in
net een sieilijXe nraai net z'n vaorpt nistte hij niet het
hcofd. van de tegensp).er, Badauts en zat geliik net z'n ach-
tetste in de nek van hdnuts (dit is een teg:enspeler Ni jholt) '
d.ie neJrketde dat ziin toupt in het doel vas fu[ard, voor het-
zelfd geJd nras het arrtersan.
i.0 nii. vmr ti jd. bsloot Twiet Tviet an tX'tickennaster (J.M. )
in stelling te brengfen en deze perfecte pss wist onze hennen-
varqÍer prfect af te vet*en, 2-L, en we.er vas het een h@p gla-
scttreeuut en gejoel langs de kant en in het ve|d, zelfs lui van
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het eerste. die naoit iets van dtt verslaq beg^ispn. voruJert
het n<:,ci. Tcth schrijven we vel dutdelijk. ve veten vel d.tt
het sons wat derl<verk vergt. naar ja, vtj snapryn het zelf
toch utk.
Na vat tijdrekkerij van Batnan wonnen ve onze eerste verlstrisd
in de conptitie. l,tet deze inzet vinnen ve er zeker rryr wel
een pe,ar. Íle denken zelfs aan een kanpic,enschap.

Hoqachterd,
àtick en Flu$<e.

P.S. Volgerf,e wedstrijd in de Fuze verlotirgr, &s kont allen.
hk aet verneld vorden dat na enkele klachten van lden be-
treffetfr.e schuilnanen toch even duideliik gesteld noet votden
dat we bepalde spelers in bscheraing ne.nen tegren zichzelf ,

en dat er ak sple.rs zijn die anoniea villen blijven, ik ddnk
U Uoep)

ANIEPTFAÍTTE

Herhaalde oproep var kapter aa enkele splets het uitzicht
tentgr te geven. Voor de duivel niet àargr en in fuzit van heg-
geschaar.
l{ekel i jkse pri isuraag :
htd Spncer zoekt Terence HiIl aa even leJ*er de kantine te
verbuven

Oldetutn A1- DrlP AL

Na een large tiid is er veer een vetslag vdn de A-jtn.. Dit
kee.r aoesten ve aantr.eden tegren DrlP. b eerste 2 vdstrijden
hadden ve a] gptnnran.
Na een knallende varzingatp, varal krnllerf,, kord.en ve bg:in-
nen. lfeer net noeite 11 nan op het veld gekregen en aet Pie-
ter Poepjes van de bjun. I'{aar nu, het f luitje ging en ve fu-
gonÍÊn net volle M. fun heter spelerd Oldebovn kon niet
op vinst konen. h tegenprtij vel, ze scoren 2 goa|s. Maar
ve kwanen terug net Siete Veenstra, die 2 keer perfect in-
schoot, 2-2. Ten vas het tijd voor een Pick l{ick hkje en dat
ging er vel in. Toen op naar de tveeie helft en dat verd spn-
nerrt. I'íaar op het laatst toch rrcgr een groal var Oldefurn en
vel veer Siete Veerstra. hte voruten net 3-2. lle hebben nu 3_o
en staan bovernan. Pieter Pepjes nq Mankt, en dordetdag
weer tnairen, he jorpprn.

h I inksvar.
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ZATERDAG 20 APRIL.
015 toï 0LDÊ800RN Zn. - G.A.v-c. I t4.oo u- P. HOt'tSt'tA

1c5 53e EgC A1 - OLDEgo1RN At lo-oo u- P- ttt'|ID
216 59á OLDEBOORN 8I - DR. 80YS 95 10.OO U.
452 A34 0LDE800RN Dt - T.O.P. ',ês DI 9-OO U.
517 

"42 
nILDAn E! - OLDES0oRN Et to.oo u.

54ó ra25 0LDE800RN E2 - HEERENV- 80YS E2 IO.OA U.

é13 1287 0LDESOORN Ft - UARGA Ft ll.oo u-
ê3ê T356 OUDEHASKE FS - ALDEBOORN F2 II.OO U.

ZONDAG 2' APRTL.
OLDEgOORN I VRIJ
OLDEAAORN 2 VRIJ

ss7 2304 aLDEBOORN 3 - THOR 4 10.30 U.

ZATERDA6 27 APRTL.
ols 10a c.s.L. J - 1LDE910RN zt|- 14-30 u. J. OTTING
105 539 1L1EBOORN Al - V.V.I- At 10.OO U. F. EEUnRÊN9
2tó OLDEEAORN BI VRTJ
452 A34 RENADO DI - OLDEBOORN Dt 

'I.OO 
U.

517 943 0L0EB00RN Et - UDIROS Et IO-OO U.
546 TO25 TERHORNE ET - OLOESAORN E2 

'l.OC' 
U.

ét3 1288 6.A.V.C. FI - OI-DES0aRN FI IO.OO U-
é36 1354 OLDEEOORN F2 - HEERENVEEN F3 TI.OO U.

ZANDA7 28 APRIL.
€TO3 ISTS GERSLOOT T - OLDE]OORN T T4.OO U. A. POORTTNGA
go9 1551 1LDEBO1RN 2 - L.S.C. ta90 4 It.ao u. R- HOEKSTRA

as7 2304 ,4ISPOLIA 3 - OLDEEaARN 3 I2,OO U-

' 
zÊ a Ly pEI Ea Le89 A 8Ê 9AÊ-y= y--qL pEEe e&g'

DINSDAí 1é APRIL OE ROLPEAL TE UORKUN.
oo? uoRK'un ó - 1LDE900RN t l9.oo u.

NAANDAS 22 APRIL UTINGERADEELHAL TE AKKRUI''.
oag 1Lo€BooRN t - G.A.V.C. 4 21.20 U.

IilOENSDAG I NEI DE TELLE HE€RENVEEN.
oo9 NIEuUEStrttOOT S - OLOEEAORN I 22-20 U.

#T##fr*r# DENKT U UEàERON AAN DE UEDSTRIJDVERSLAàEN #IT###X#
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Aang. A-B-C-team, veld, tri-
bunes, onderh.man, vlaggen,

ballen, doelen, in éên kooP

f 1234,18.


