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Wordt de Sport in onze
gemeente systematisch de nek
omgedraaid? Gezien het beleid
wat er door de Hoge Heren in
de hooÍdstad Grou uit de nog
Hogere Hoeden is getoverd lijkt
dit weldegelijk het geval. De
huren van de velden c.q. zalen
gaan dusdanig drastisch
omhoog dat er voor de
betretfende verenigingen bijna
niks anders meer rest dan de
contributies evenredig te verho-
gen, hetgeen waarschijnlijk tot
gevolg zal hebben dat er leden
zullen zijn die hun contributies
zullen beeïndigen, waardoor de
clubs nog meer inkomstenver-
lies leiden. Zoals het nu lijkt
denkt men in "de Hoofdstadu dat
de verenigingen in deze
gemeente de tekorten van met
name de Sporthal in Grou, het
zwembad in Grou, de aan te
leggen atletiekbaan (buiten het
feit of deze aanleg wel zinvol
is...) in Grou, de gigantische
tekorten bij het Grondbedrijf van
de gemeente etc. etc. dienen te
bekostigen. Men beseft waar-

schijnlijk niet dat er verenigingen
zullen zijn die straks geen
bestaansrecht meer hebben en
zichzelf zullen moeten opheffen.
Het gevolg daarvan is dat de
gemeente geen inkomsten meer
zalontvangen uit veld c.q. zaal-
huur. Kortom alle verenigingen
binnen de gemeente dienen te
boeten voor een falend beleid
vanuit Grou. Binnen de diverse
sportstichtingen zullen er de ?

komende tijd de nodige akties
worden ontplooid richting
"Grou". Via de diverse media
zult u hiervan op de hoogte wor-
den gehouden. Echter één ding
staat als een paalboven water;
"De Sport in de Gemeente
Boarnsterhim de dupe van een
Íalend politiek beleid? Dat
nooit!!!!"

Piet.
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Van de RedaktietaÍel.

S.de Grootstrool26



Zondag 19 sept. moesten we aan-
treden tegen Langezwaag hopent
op de eerste overwinning. We
hadden altwee wedstrijden verlo-
ren. Het schijnt dat ik onmisbaar
ben voor de ploeg, want de eelste
2 wedstrijden liep ik te sukkelen
met mijn nieuwe voetbalschoenen
ik kreeg allemaal blaren. Op laten
rekken, Kees v.d. Velde aan de
kont proberen te smere, niks lukte!
Toen maar weer op laten rekken,
nu zitten ze als gegoten. Maar nu

HEREN/DAMES LEIDERS
ATTENTIE!!!

l'let is de laatste tijd weer een
cornplete ghaos in de kleedka-
mers, uowel na,de training alsook
qa de wedstrijden worden de
kleedkamers lang altijd niet even
schoongetrokken en opgeruimd.
NOgMAAIS; NA IEDERE TRAI.
NING SCHOONTREKKEN EN
OPRUIMENIII EN BIJ THUIS-
WEDSTRIJDEN ZORGTDE
LAATSTE PLOEG OP ZATER.
DAG EN ZONDAG DAT ER OOK
ïVORDT SCHOONGETROKKEN
EN OPGERUIMD!! BOVEN.
STAANDE GELDT99KVOOR
oNzE A/B COMBINATTË!!!
Mochten we binnenkort toch een
elftal betrappen op het niêt
schoon acfiterlaten van de kleed-
kamers, dan zullen er maatrege-
len worden getroÍfen. Men zijt
gewaarschuwd!!l

het bestuur

OLDEBOORN 4. the dream team

de wedstrijd, Klaas Akkerman had
in de box gezegd wie de eerste
goal dit seizoen maakt moet een
verslag schrijven. Dat had hij beter
niet kunnen zeggen, want onze
spits Sytse Jager miste de ene na
de andere kans. Na + een halÍ uur
werd ondergetekende gevloerd in

het straÍschopgebied, dus penalty.
Wat anders nooit mag, nu moêst
ik hemzelf nemen. U raad het al,
vandaar dit verslag. Nu durÍden de
anderen ook wel, behalve S.

.Iager. Bauke Haspels frommelde
êr 2 in, Johannes Brouwer griem-
de er ook 2 in, ikzelf maakte de
laatste wat tevens een schitteren-
de goal was. Durk Valk onze sex-
maniak had weer een otÍ day,
alles deed pijn. Knut (Jan de
Jong) had daar wel een verklaring
voor, RTL+. Met 6-1 zijn we naar
mem toegereist.

Kees Kalsbeek.
P.S. Uilke Nijholt deed ook mee.

CORVEELIJST
VOOR HET SCHOONMAKEN VAN DE KLEEDGEBOUWEN.

Aangezien er zich niet voldoende vrijwilligers hebben aangemeld voor het
schoonmaken van o.a. de kleedkamers, heeÍt het bestuur gemeend een
beroep te moeten doen op de bereidwilligheid van onze vier seniorenglftal-
len. ln overleg met de leiders is besloten om iedere week minimaaltwee
spelers uit een elftal aan te wijzen die de kleedkamers schoonspuiten met
de slang uit het CV-hok en de douches en toiletten goed schoon te"ma}<en.
Op welke avond door de week r4en dit wenst te doen, is niet zo belangrijk,
als het voor het weekend maar gebeurt. We beginnen (zijn begonnen..,)
week 41 met Oldeboorn 4, week 42 Oldeboorn 3, week 43 Oldeboorn 2 en
week 44 Oldeboorn 1 en zo verder. Dus men hoeÍt echt niet vaak schoon
te maken. De schoonmakers kunnen de sleutel aÍhalen bij Piet en Wendy
S. de Grootstr. 26. De sleutels van de kleedkamers hangen in de kast in de
keuken van de kantine.

Schema:
weeknr. elftal

41 4
423
432
M1
454
463
472
48 1

494
503
51 2
52 vrij

Zaterdag 13 NOVEMBER vanaf.18.00 uur het

ZESDE D.V. ZAALVOETBALTOERNOOI

in de Sporthalte Akkrum.

11
24
33
42
51
64
73
82
91
104
11 3
122
13 'l

144
153
162
17 1

18 4
193
202
21 1



OLDEBOORN 3. AKKRUM 6

Zondag 19 september moesten
ws om 11.00 uur weer aantreden
en ditmaaltegen Akkrum. Net
zoals de vorige twee wedstrijden
was het weer zeer goed, dus
daaraan zou het niet liggen.ln de
eerste helft ging het wat heen en
weer, beide elftallen kregen kan-
sen, totdat een Akkrumer speler in
hetVeikeerde doel schoot, dus
een eigen goal, zo mooihadden
wij het niet kunnen doen. Na de
thee was het Oldeboorn die de
meestê kansen kreeg, maar na
een uitvalVah Akkrum werd het
toc{r l:1. Oldeboorn, wij dus, had
toch het betere van het spel en
dat resulteerde uiteindelijk toch tot
een doelpunt van één van onze
mooie aanwinsten van dit seizoen,
nl. Roelof Tijsma. Dus weer twee
punten. We hebben nu 3 wedstrij-
den gespeeld.en 5 punten, dat is
toch netjes, ol niet dan.

de rechtsback.

GEZOCHTGEZOCHT

Cassettebandjes met sfeervolle.
muziek voor op ons Sportpark en

in de kantine.

A/B COMB. 81 - ODV 82

Zalerdag 18 sept. speelden we
thuis tegen ODV. Hetwas schitte-
rend mooiweer. De scheidsrech-
ter was Piet Tysma. De aftrap ging
naar ODV. Wij hadden de zon
mee, dat was gunstig voor ons.
ODV trapte aÍ en de wedstrij.d
begon. Wi hadden al gàuw de bal
afgepakt. Jelger speelde de bal op
Erwin en scoorde 1-0. oDV trapte
weer aÍ en ging dwars door onze
verdediging en scoorde 1-1. Wij
moesten aftrappen maar ODV
pakte weer de bal aÍ. Ze kwamen
te dicht bijons goalen Jan liet
hem struikelen in het strafschop-
gebied dus....penaltie. Hij miste
niet. Dus l-2voor ODV. Maarwij
lieten het er niet bij zitten. Teun

CONSUMPTIEBONNEN LEI-
DERS.

ledere leider van zowel Oldeboorn
als de tegenstander heett tijdens
de wedstrijd recht op 2 consump-
tiebonnen per persoon.
De leiders van Oldeboorn dienen
hiervoor te zorgen.

WEDSTRIJDFORMULIEREN BIJ
THUISWEDSTRIJDEN.

De wedstrijdformulieren bij thuis-
wedstrijden kunnen de leiders in
de kantine achter de bar laten lig-
gen. Deze worden iedere zondag-
avond oPgehaald' 

piet ?

cRoTE BtNcO AvpNp v.v. oLpEFppRN. ,

Zaterdagavond 30 oktober organisêert de v.v. Oldeboorn
wederom een GROTE BINGO AVOND met vele schitte-
rende prijzen. Aanvang 20.30 uur in de kantine. KOMT

ALLEN!!! Integ 1,--lkaart.

GEVRAAGD GEVRAAGD GEVRAAGD GEVRAAGD

wij vragen nog enkele schoonmaaksters/schoonmakers voor onze kantine
van de v.v. Oldeboorn. In ploegendienst, dus je hoeft niet iedere week.

lnlichtingen bij: Wendy Tijsma tel. 1807.

cltrB vAN "100".

De eerste deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld voor de club van
u100u. Hopelijk zrln zij binnenkort te bewonderen in de kantine. Wilt u ook
meedoen aan de club van "100" en het gehele seizoen staan vermeld in de
kantine? Aanmelden kan bijonze penningmeester Binne oosterbaan tel.
1 768.

Bok scoorde nog 4 keer achter
elkaar. De ruststand was 5-2. Na
de rust trapten wij aÍ. JozeÍ schop-
te de balnaar Erwin en Enrin
plaatste de bal precies voor de
voeten van Jelger en die scoorde
6-2. We scoorden nog twee keer.
Toen floot piet aÍ. Gewonnen met
8-2.

Erwin.

VERSLAG OLDEBOORN 2.

lk mis Liz.

AKKRUM El
OLDEBOORN El

We gingen zaterdag naar Akkrum
te voetballen. We moesten eerste
voor de wind spelen. Dat ging wel
goed. Maar toch maakte Akkrum
alheelsneleen goal, in de eerste
halfe minuut. Daarna moest nico
een vrije trap nemen. ln de tweede
helÍt toen moest johannes een kor-
ner nemen. Hij scfropte en de kie-
per wou hem over het doel, heen
hebben en toen was het aÍgelo-
pen. eindstand 3-1.

Een Ían.

Nic.o Veld



BELANGRIJKE DATA V.V. OLDE-
BOORN.

Woensdag 27 oktobèi.
Kinderbingo vana'f 14.30 u. lnleg f .2,50 voor 4 rondes incl. 1 con-
sumptie in de kantine van de v.v. Oldeboorn. Alle kinderen van de
lagere scholen lUn welkom.

Zaletdag 30 okt..
Grote Bingo avond in de kantine met vele schitterende prijzen

, vanaf 20.30u. lnleg /. 1,-. per kaart.

Zaterdag 13 nov.
Douwe Venema Zaalvoetbaltoernooi te Akkrum.

Vriidag 3 dec.
Schutjassen v.v. Oldeboorn om de beker om 20.00 u.

bij HotelGoerres.

Zaterdag 18 dec.
fancy Fair in de kantine. 's avonds Grote Feestavond vanaÍ 20.00 u.

, 
1ll1'' jZondag 9 jan.

Oldeboorn 2 - Sparta'59 2 11.00 u. (oefenwedstrijd)

Woensdag 23 Íebr.
Kinderbingo vanaÍ 14.30 u. in de kantine.

Zaterdag 26 maart.
Grote Bingo avond vanaÍ 20.30 u.in.de kantine.

Vrijdag 15 april.
Klaverjassen v.v. Oldeboorn om de beker om 20.00 u.
bij Moeke de Bruin.

Zaterdag í1junl.
Grote SeizoensaÍsluiting v.v. Oldeboorn met barbeque op het sport'
complex.

Wijwijzen U erop om ook de Mid Frieslander goed te lezen, aangezieh
wij ook daarin regelmatig onze aktiviteiten en wedstrijdprograntma's
publicerenll!ll

"DE 1F;AMKE$PUPILLEN"

Er spelen momenteel enkele
meisjes in onze F-pupilten. De
redaktie is erg benieuwd hoe het
deze "jonge meiden" bevalt bijde
v.v. Oldeboorn tussen aldie jon-
gens. Misschien kunnen ze,ong
binnenkort verblijden met een ver-
slag van de eerste wedstrijden.
We wachten aÍ.

. KINDERBINGO
WOENSDAG 27 OKTOBER.

Woensdag 27 okt organiseert de

v.v. Oldeboorn wederom een

KINDERBINGO

in de kantine vanaf 14.30 uur. Alle

kinderen van de lagere scholen

zijn welkom. De inleg bedraagt

2,50 voor 4 rondes

incl.1 consumptie.

4

WWS Dl . OLDEBOORN
Dl 2 oKT. 1993.

's Morgens vroeg om 8.15 u. weg.
We moesten om 9.00 uur begin-'
nen met de wedstriid. Wij hadden
de aftrap. Een tijdje gespeeld en
een paar kansen gehad, maar
geen doelpunten. Maar toen had
WWS een hoeksctrop en scoorde
1-0. We gingen eí tegenaan, maar
WWS scoorde voor de tweede
keer 2-0, een páar kansjes, ên,
toen was het pauzs. De tweede
helft. We moesten die2-0 acfiters-
tand proberen weg te werken.
Sanderwerd later in het 16 meteÍ-
gebied neergehaald, e'en penalty.
Robert die nam hem en scóorde 2-
1. We hadden goede kansen
gehad en één daarvan was een
trefÍer. Robert scoorde voor de
tweede keer,2-2. Op het laatst
had Klaasnog eênkansomte '

scoren maar miste.:Et'r later floot
de scheidsrechter af.
Eindstand 2-2.

Ronald Wilkens. t

KEEPERSTRAININ9
VOOR AL ONZE

JEUGDKEEPERS!!!

M.i.v. woensdagavond 21 okt. a.s.
kan er iedere woensdagavond van
19.00 - 20.00 u. door onze jeugd-
keèpers volop worden getraind.
Voorlopig in ieder geval onder de
bezielende leiding van de gebroe-
ders H. en S. Vink. Dus jeugd-
keepers komt allen!

Gehrwll!
Fokko Jaap,

Zoon van Johan en Froukje
Sinnema

Ronnie,
Zoon van Johannes en Marie

Poepjes.
lvana,

Dochter van Nico en Anita
de Jong

ï7

JL
de redaktie
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OLDEBOORN D1

WARGA D1

We moesten thuis spelen om
10.00 uur begon de wedstrijd.
Hun namen de aÍtrap, maar wij
paKen de bal aÍ en wat over tik-
ken toen gaf één een paas op
Sander en die spleede de kiepèr
uit en scoorde 1-0 voor ons. Een
tijd gevoetbalt wel veel kansen,
ook voor hun!!l'maar geen doel-
punten. Dus gingen we de rust in
mel een 1-0 voor stand. De twee-
de helÍt. Wijnamen nu de aÍtrap
en we gingen er mee naar voren
Martin ging ook mee (Martin is
linksbeck). Erwerd ineens een
bal op hem gespeeld en doet een
mooi shot over de keeper en
scoord 2-0 wat een mooi shot.
Later zorgde Robert ook nog voor
3-0. Net voor dat de wedstrijd
afgelopen was scoorden hun nog
een goal 3'1" Dus was de eínd-

stand 3-1 voorons.

. Ronald Wilkens

DE WESTHOEK
OLDEBOORN

Zondag'l0 okt. j.l. moest er tegen
een oude bekende worden
gespeeld, nl. de Westhoek. Dat dit
een pittige kluif zou worden, was
iedereen vooraÍ bekend. Maar met
deze kennis werd, vooral de eer-
ste helft, weinig gedaan.
Oldeboorn kende een dramati-
sche start, waardoor er na een
kleine 10 min. spelen een 2,0 ach-
terstand'op het beÍaamde bord
stond. Hierna werd er tot de rust

- maar wat aangemodderd en dit
alles resulteerde in niks, ruststand
2-0 dus. Na rust was Oldeboorn
stellig van plan om de opgelopen
schade te herstellen, maar men

dwong te weinig aÍ. Erger nog, de
Westhoek nam na een kwartier
spelen zelÍs een 3-0 voorsprong
en hierdoor moest Oldeboorn de
druk op de tegenstander vergro-
ten. Dit had helaas niet de uitwer-
king die werd verwacht. Het
uiteindelijketegendoelpunt, uit l

een penalty, kwam pas 5 min.
voor tijd tot stand. DÍt bleek te
laat, alhoewelOldeboorn nog een
grote kans kreeg, maar deze.werd
grandioos verijdeld door de keep-
er van de Westhoek. Kort daarop
vond de scheids het welletjes en
werd Oldeboorn geconf ronteerd
met het eerste punt(en)verlies in
dit seizoen. Door dit resultaát
moeten wijonze eerste plaats
delen met drie andere ploegen, nl-
Sparta, Bakhuizen en de
Westhoek; ach, ook wel zo span-
nend.

Johan.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN
23110 - 31/10.

ZATERDAG 23 OKT.
110 528 SPORTVEREENTAl - Á\/B COMB. A1 14.00 U.
217 572 DRACHTST. BOYS 84 - Á/B COMB. 81 9.00 U.
312 tVB COMB. C1 VR|J
328 650 OERTERP C2 - NB COMB. C2 1 1.15 U.
409 0776 oLDEBOORN D1 - GAVC D1 1 1.00 U.
521 0949 OLDEBOORN E1 - WARGA E1 11.00 U.
5481A24 WARGA E2 - OLDEBOORN E210.00 U.
6221123 oLDEBOORN F1 - WARGA F1 10.00 U.
632 1154 AENGWIRDEN F2. OLDEBOORN F2 1O.OO U.

ZONDAG 24OKT.
801 SO4OLDEBOORN 1 -SVDQNKERBROEKl 14.OOU. H.DEVRIES
818 594 BI-AUWHUIS 3 - OLDEBOORN 214.00U.
824 266 OLDEBOORN 3 - WAHGA 4 11.00 U.
82s 282UD1ROS 5 - OLDEBOORN 410.00 U.

ZATERDAG 30OKT.
110 IVB COMB. A1 VR|J
217 tVB COMB. 81 VR|J
312 486 AIB COMB. C1 - TIJNJE C1 11.00 U. NTJBEETS
328 ÁíB COMB. C2 VRrJ
409 OLDEAOORN D1 VRIJ
521 OLDEBOORN E1 VRIJ
548 OLDEBOORN E2VRIJ
622 OLDEBOORN F1 VRIJ
632 OLDEBOORN F2 VRIJ

ZONDAG 31 OKT.
801 505 OLDEHOLTPADE 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U. J. V.D. BERG
818 592 OLDEBOORN 2 - FRIESLAND 310.30 U.

OLDEBOORN 3 EN 4VRIJ

ZAALVOETBAL APOLLO ENGI NEERING.

MAANDAG 25 OKT. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
022 SPIKERBOOFI'87 3. APOLLO ENGINEERING 1 22.10 U.
MAANDAG 8 NOV. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
022 APOLLO ENGINEERING 1 - HASK. HEBOSTONES 1O 22.10U.
DENK OM DE WEDSTRIJDVERSLAGEN!! !!!
PROGRAMMA STAAT OOK IEDERE WOENSDAG IN DE MID FRIES-
LANDER!!!

Hglaasrr.rrr!!
tn verbard ret het niet spel.ei u+'Oe t*. 08.09. 1995 vàstgestetde
zaat\oetbathÊdstrijd in de Bek€r rroor Ssrioren B.H. $J,Z.S. 1 -
Aol.to Fno. I rordt z.v.v. Àpotto Erg. êer bo€t6 opg€l,€gd vxr Ít.
l@,00. Een tean dat dor de T*fitknrnissie scfutdig rsrdt bê\,sF
den aan het niet speten n een bekeruBdstrijd uordt door hêt
afdetingsbestwr van wrdere deetnenirg am de bekerksÍpêtitie
ui tgestoten.

B|ack Bogs - Oldeooorn I-2
Sry$-EI( - Bhck Boyr krecg zondrg-
miíÍlrtl op hct cigen terrcln ecn
teleuntellende nederlaagl le vcnrcr-
hen. Het verloor met l-2 mn de bezne-
lren ult Oldeboon. Behrlw o,er het
vgrtler nnp tainer Appie Blftenra ook
nict tevnden wer het optredcn van dc

rchcldrrehter. ;,Ilc nrn' íloot bgcr
Bhck Bo"r" vond 8[fllnr Oot
mcende de ocfcnncerterdet trr:c uu-
de drie gch Lrarlen aan Snclcn ult
gedccld onteccht lriÍen Arn dc
íegenrtanden rperden cr Ílcen Ídc
p,rmtcn ultgedceld. l

Na een voortvarende start van de
'zwarte jgngens' met &aiin een aanhl
kansen waren het de gasten die de'sco-
re openden. Net binnen het half uur
was Sneker Marco de llaan niet snel
Senoeg naarvoren bij het opzettenran
de buitenspelval, waardoor Sietse
Feenstra ongehinderd op lteeper Cer-
rit Teerenstra af kon lopen. Feenstn
bleef koel en passeerde ?eerenstn. VijÍ
minuten later was', het de van lilZS
overSlekomen zoon iran de oefeÍuillees-
ter, Bert Bijlsrna, die beidc ploegen op
gelijke hoogte brachL Na het omspe-
len ván dê laa!9te 1na1i had hil geen
problemên om het ldder lrngs dè kee-
per te sói€tefi. ' ' I
Vlak voor de yerplichte treak' ran een
h,rrartier hryam de thuisclub weer op
achterstand. Via snelle' combinaties
hpam de bal uiteindelijk bij Willem
van Kalsbeek die geen moeite had om
de verder prima keepende Teerenstra
voor de tweede keer tc laten visscn ln
de tweede helÍt was het alleen no!
maar Black Boys wat de klok sloeg,
maar net als vorige unek stokte het
goede spel bij het afronden. De stand
bleef ongarijziEd, medg door uitste.
kend keepersurcrk van dc Oldeboorner
goalie.

Nieuwkomer Oldeboorn voelt zich als een vis in het wateÍ, na de zrvenklapper van vorige week iegen
tilispolia, moest ook Udiros de kracht van de Boamsters ervaren. Vooral na de thee zakte Udiros als
een kaarlenhuis in elkaar. Voor de rust bleefde schade tot l-0 beperkt, daarna was de wiEwarte trein
niet te stoppen. Door goals van Siete Veenstra, Sytse Bergsma en Johan Tijsma, die ieder tweemaal
scoorden en Willem van Kalsbeek, Janco Voolstra ieder lx, werd Udiros vermorzeld met 8-1.
Willem Schokker (penalty) redde de eer.

7



L4i+ d. o^de do.'t van.... Koor. (Tekst: S-Huisman)

ldeboorn ZM speeldevoor
de aanvang vanhetseizoen 1980-
81 oefenwedstrijden te-gen THOR
2 (5-1 winst)en Noordbergum (5-
Overlies).Voor de Fre-onskipsbe-
ker wist menvia het beter
nemenvan straf sc*roppen
DeSweaci ZM uitte
schakeÍen. Hoe het verderging
voor de beker isniet te achterha-
len.Wat de kompetitie betreft
waren de mannen van leider
J,v.d.VeeningedeeH in de 3e
kl.Men ging van start metklinken-
de ovenrÍnnin-gen op Bakkeveen
zM(8-0) en Dr.Boys I (5-0).
Gorredijk ZM 2bleek echter toen
nogeen maatje te grooten stuurde
Oldeboorn met een 5-0 neder-
laaghulsivaarts.Vervol gensvielen
er hooÍdzake-lijk overwÍnningen
tenoteren met af en toeeen gelijk-
spelletjeer tussendoor. Met
Gonedijk en ONT 4lag men votop
in derace om het kampioen-
schap.Na de winter-stop leek men
evenwat van slag,toen inJubbega
de tweedeseizoensnederlaag-
moest worden gein-casseerd. H et
herstelliel niet lang opzich wech-
ten wanteen week laterwerdde
burenstrijd te-gen Akkrum in het-
voordeelvan Oldeboorn
beslist. Dekleine achterstandop
Gorredijk konin het voorjaar on-
gedaan worden gemaakt,mede
doordat men zelÍvia een overtui-
gende6-0 overwinning op de-ze
club revancie wistte nemen voor
de nederlaag in de uitwedstrijd.De
laatste wedstrijdmoest bij Dr.Boys
wordengespeeld en een talrijke-
supportersschare was ergetui ge
van hoe Oldeboommiddels een 1-
7 overwin-ning het kampioen-
schapwist binnen te halen,waarna
hen een feestelij-ke ontvangst in
ons dorpte beurt viel.Uit 18 wed-
strijden waren 30 punten
behaald.ln het clubbladwerd door
A.Nijholt ingedichtvorm nog eens
uit de doeken gedaan hoe het-
kam pioenscfi ap tot standwas
gekomen. Behalve det€eds
genoemde clubs be-hoorden RWF
3,Hrv.Boys 4en Rottevalle 2 nog
tot de tegenstanders.De spelers-

groep bestond aanvan-kelijk uit
liefst 18 man,waarvan we de vol-
gende namen tegen-
kwamen:W.van Kalsbeek,Joh.van
Kalsbeek,G.en D. Numan,
T. Neuenschwander, U. N ijholt, R. E
yzenga,J.v.d.Meer, K.v.d.Velde,Th
. Romkema, P.deVries,J.Quarre, M.
Kleefstra,G.Otter, F. Bangmaen
H. Stoker.Tot eigen verbazin g
warende A-jun. plotseling hoogin-
gedeeld (groep 4).NOK,Wolvega
ZM,WC, Heeg, Renado, Hrv.Boys
2A,Oudega W en Wlfungeerden
als tegenstanders.Men zou weinig
plezieraan dat seizoen bele-
ven,want er moest menig (forse)

- nederlaag worden geslikt.De
enigste overwinning werd
inldskenhuizen tegên Wl be-
haald en deze ploeg zou sa-men
met Oldeboorn onderaaneindigen
met slechts vierpunten.Tegen
Oudega brachtmen het beide
keren tot eengelijkspel.Wel goed
voor dedag kwam men tij-dens
het Kerst-zaalvoetbal-
toernooi,toen menslechts in
Dr.Boys hun meerde-re moesten
er-kennen.Na dekompetitie werd-' nog deelgenomenaan toernooien-
in De Sweach (waar men reeds
met de ploeg voor het volgendsei-
zoen speelde)en in Drachten.Bij
beide gele-genheden wist men in
de prij-en te vallen.Spelers waren
toendertijdJ.Kroes,
J.v.d.Woude, H. Numan,Joh.Fokke
rna, P.Heida,H.VÍnk,A.Spoel-
stra,D.en J.Bethlehem,
G.Heerma,R. Huitema,G.Vis-
ser,J.de Boer,T.Ypma en T.Jels-
ma.De leiding wasin handen van
W.Veenstra en H.vanDijk,die
tevens detraining verzorgdeen dat
ook deed bijde andere jeugdelÍ-
tallen vanaf de D-pup.ln tegen-
stellingtot het seizoen daarvoor
draaideOldeboorn 1 B prima-
mee,maar moest aan het eind van
de rit lmsum nog net latenvoor-
gaan.Voordat de kompetitie van
startging pakte men alvast een
tweede prijs opeen toernooiin Ak-
krum.Aanvankelijk konleider
Honkie de Jongover 17 speters
be-schikken,maar aldra haaken
er een stukoÍ wat aÍ.We ontdekten
o.a. de volgende namen:

Y.Sinnema, P.Ypma, R.Veninga,
E.v.d. Krieke, R.v.d.Veen,A.de
Vries,Joh. Poepjes, R.Veltman,
R.Tijsma,J.v.d.Wal, H. Numan,
S.v.d. Meulen en J.Akkerman.
Deze laatste beschreef hoeeen 2-
I overwinning tegenGAVC 28 tot
stand kwam.Zo konden we o.a.
lezen datde geweldige poten
brekersJoh. Poepjes een jongen
nummer 4 neersloeg,maar aange-
zien de rotjerpiep naar boven keek
zag hij niks.Aanhet eind van het
verslag werden de autg s van
Veenen v.d.Krieke bedankt voor-
het meerijden en ook de slaperige
Tysman.Overigens werd thuis met
lieÍst 13-0 vanGAVC
gewonnen.Ook werd kampioen
lrnsum in eigen huismet 1-3 ver-
slagen,maar eer-der in het sei:
zoen was er thuis met 2-5
verloren.Totde tegenstanders
behoordeverder nog Heerenveen
3B,Hrv.Boys
38, NieuweschooPB, Langweer en
Renado 28.Het
Kerstzaalvoetbaltoer-nooi bracht
eervolle neder-lagen tegen sterke
ploegenals Drachten en
Dr.Boys.Van ONT werd echter
met 1-0 gewonnen.Wordt vervolgd

rt

,,Nog zo'n val on u
kriigt all€b€i d6 gele kaart!"
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ZOTD^G
Onrop Fryslefi
Radio Itqsdiflst (rádiq 1)
lníofrtlo Vatbrttê(êfm
M)S t.lotokst

ONGBVALLEN- ËX ÀÀNSPRÀKELIJNHSTDSVÊRZEKERINC t-'

BELANGRIJK!!!!!

TOT NADER ORDER MAG
ER GEEN,GEBRUIK WOR-
DEN GEMAAKT VAN HET
OUDE VELD, AANGEZIEN
DE TOESTAND VAN DIT
VELD ALLERMINST GOED
:TE NOEMEN IS. ONZE
JONGSTE JEUGD WORDT
VERZOCHT HUN WED-
STRIJDEN OP HET TRAI.
NINGSVELD TE SPELEN.
HOPELIJK WORDT BIN.
NENKORT DE DRAINAGE
WEER WERKEND
GEMAAKT.

OOLIECIIEY€ ffi EVAIIS'VInITrcTTre
lr.r.rlord rlJn rlt€ p.rsffi dt. àts ild blj d. r.il.v,8,
rtr& íorcgistrerd o @r wi. cmtrlbotla sdt b.trl,d,

Íb wrzlkorlng ls v.n lrlcht ttjdor.tlc ctóatilvtt.its.
Nl.rqdGr rcrdt nlct ètt6 varutàan hct dctn.m rm
tr.lnlrlge of r€drt.ijdq doch @l dtdor. .ktlvlt.ttá
z6ti toto/totto ËrktrilÈ.dá. v.rg6ddlngm v!tto hlar
qd.r.

Sch.ldsrechtÊrr 6 grosruchta.r rljn mlrt hat L.ldo vs
ï.dstrijdh @k wr:êkerd ilidm! dstllffi àff trllnlÍ€a
o rltlvlt.lt6, gÉrglnlr6rd d@. d. c,O.V,S,

O. wrrêl.rlílg l6t dc wtgqd! d.kf trymt
r. Uitkrrlne btj ovqiljd$ d@r 6 qlgcvcl

Ít, 10.(x)0.@ p.r p..!q q€.lcht d. t@írtjd a d.
listljkrc rtst.

b. Ultkeri.'g blj btljvdÉc lnv.tlditcit to troogst.
Ít. 40.m0,m (progr.6sl.Íl-

c. Ultk .ing blJ tljd.ltJk. .rb.tdrdE.r€httth.ld ts
lroogrto ít. 50,00 plr wl blj t0ot ffblldtqlcatóllt-
hóid,

d, l . Ui tlrrlng Er t€to gq16lsdlg. b.h.id.uq
tsn tr@gtts f t,, 200;@.

?. Ui ttÊri.E @r koitó t*dhóttundtta batwda-
ting ts hoog6t. ft. 750,00.

v@. I o 2 tê!à6 mxt@l ft. I$,00.

(hda. .cn q€Êvlt rcrdt wrutlrn dc ptotet líEc fi ..cht-
ttrGk3€ lfrÉrkir{ op lqwldi ilchrÍ vÍ dgm tHtd
vd bultolf ro dlt drcrd@r ffi gssluídlt vatt t!
.t.ttm tlchetijt t.trlt otitdt.

Cdttretsp€t€.t 6 r.sffi di. s b.tdtdo Íslilr ln hct
@tar of blt@td @tbàt h.bbcn, :ljo iljdE hf !fU-
vlt.ltó niat nrrll.rd.

A-Elít.íorutieró @te blmo ! I 2í wr wil.dig tÍEè
wl,d o g€tek$d rcrds lrEcdrdcn .n:

I tEt 
^f, 

v t cAsTEt t 3Ít80E
Fosru! 22tít
llDt m norÍ$uÍ

clgovàtto Dt h ód.lutt.tíl€p Eto 6l(E.t$Jt
tct.folrch rcrd.,i gatd (t t. : 01(!.fi,16ó55,,

rársFixt! r.il0t€t uwElIEtltr
oe va.r.k rlng dctt da tjl9.rttilJlh.ld ym ó walr.d.
&. rchfrlc m d!Ídn, tb trtaltrdG rlrn dr (.X,V.!.. c
AÍd.( lí!gm, d! b.rtwrtub rlf,n vo dr ('lt.V.a., d.
ààgastota cl,tàt m dt !traglttnda ladar.

D. v.rlet.rlng latdt ttJfinr clróattlvlbtt6, dratrE $
rcl€lFtbcl oÍ b.drlJír- - t{ramdEtb.t, tnlnligr
h.t rrrtGgmrdlgd @&rt vn da f.t.v.f, r ,rÍfd-
rporttilfm.

lats glbrul k.t trt, I jn bt J o etPruIlt I j kh|tdrwR.lc
riírg slata ratm ul tgËl,otr:
oprltt.t ljl ugabrrlrt! rch.à, mtofflj tulgo, dltístrl,
wmlrrlrig a.d.

Vry s grótrillr.d. lhÍqftl. ff m.lf,lnn, b
u lst.lt gtt rt ó t.t.V,l. AÍóllrg frlrlri. dr
lE- E,l, 8.rr, r.t.: O5! - ót5j0,

I

OLDEBOORN C2
BAKKEVEEN

Het was een thuiswedstrijd.
ln de eerste helft werd een
doelpunt gemaakt door
Marijn. Daarna maahen de
Bakkeveners een goal. Er
waren in de eerste helft veel
blesures. ln de tweede helft
was het rustiger. Jelco scoor-
de de tweede goal,,De
Bakkeveners maken 3 goals
het werd dus 2-8. We had-
den verloren dat was wel
jammer.

Arnold v.d. Wd


