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Met dlt overzi.cht ken lk
deze *eek kort zijn.
2 van de vlJf tedstrlJden
konden ondanke de regel
doorgang vinden en het rê-

overzieht

sdtáat-las Posltlef lr'1r

7r#.
nát n.M. &o€gt aa'ntreden ln
entegenBakkeveen.Zededeawatvanhenvenrachtvlerden
met de ttgàltt"t van de k].ok op tot ?-1'
de

voeFden
Keurige

""ó""

l.s.zaterdagmoetenzetïe€reg.ntredenenweltegca
je daar een beetje laten verrassen
fi.fr.f.-j.-ÉàËUo"-i"Íftàn1-zull,en
het recht
iulll? zeker
e!el,
,*Ë'aàt"g*rriià
tbuts te
punten
van de gterreiá i;i;á eËra;" dool beide
houden.
t.ja en wedordl,enende'
ilatuurllJk onder voorbehoud van
ln áen Perlode van tcnreLnwant we zlttd-nonàntàef "ànt
wêgena afkeurlng
afkeurlng"o *gnï-Ë;t à", 3e- en 4e hoe?dcn
'

nLet aan te treden'
op-bezoek'
Oï,DffiOOnN 2 noet Ê'8r zondeg bfi-SfIilFRIESgoed resuluou een
e9l.ge11J['
-iorirË
Een zwarê opgave en
tevreden.
"Pá]
nee
nLet
daár
ïIït-;iil.-ói-oii"
het
4e ONB ? op
tq"ï*il
zondag'
HEt 3e heeft "án"tt"íje
3-0 nederlaas
ËËioË[ iirilet.-óaÀr-iórc een-ánadeliike
ztjn rêvêrgebrand
op
z.eker
er
zullen
;;i;à;"-'á""i,iirie
nljn venrachtlng'
che re neaen;Ee; ó"árf""lng 1s
daár 4gBUR te bekaepêo'
on
HEf te moest-iË"r-Èlnr,i1gpf
spel zou een knappe
gel'ljk.
een
De al,gemene oplnie naa,
ïel6i waar OITDEBSSRN vee]'
prestatle ztJ-n 0p een'"p"[eÏáá
gelljke speL
neer laet r"é-'t*à-Aan Oe'ttrilscLub là Oat
behaald.
rareo voor hetzeLfGezLen het speLbeeld vooral qua lnzet gegêan' M4sr jultle
old"boorn
de gelei de puntJes Btee.tgtar
tevredán net de verdeLing
zeker
en ook de
"op-piïit""-ti.it
vaa de Punten"
gn ï?1 tsgen
vfigËàaËï;k weer eens eetl rhulswedetrljd
zoadag
haarde
naàr
onderaan
Burrgypgsf . ij"ié"irièá-staat
nlet'
ze
onderschat
Dug
.het eerste d;li"-ulttion'
steede de beete verdedlglng'
n;t
nii
f"ïoiË"ns
De aanval
tot alot nog êen olnerklng aan het adres van'Mlskent
talent '
*2s

Ik weet heus we]. dat ik $ons dornn.e a.ingen schrijf,
heb ook noolt beweerd een €roecie echrijver te ziin'en pro*
beer dit nu een beeïje op te vijze-len-door ledeie week
een olreraichtje in dit clubkrantje te achrLjven.
Ik ireb hier ?eel werk van, zít hierrver somá Z à'3 u.trr
te echriJvea en zal nij dus wiJselijk van commentae.r
onthonden. Wel. zou ik u geacht Mlskent falent aan willen
raden een cursrls l,iederLands te volgen, scbrljf, d.an nog
eens wat, dan is het ten"ninste te tszenr
rlt wel ondertekend, voor u nieschÍen onleesbaar,

lVEDSTRIJD-

ROBHR

_: -o1.s"Ea9Q_S$.-

Se s$Êr met dë &an vro'ag of 1k wel een vereJ-agje
wÍ}de schrijven' Sou dat sicest da"n rnaarn
v{e vertrokken on 13"15 LtÉr riaar Harllngen qm daar san
te treden tegen RSBUrt" Sís 14.30 begonnen *e te speiea'
ïn de ee'rste hs-Lft had#,efi. tïe tot scCIren noeten horoen,
want rje beste kansen w&ren voo"í" QílB. Maar Èoi een ao*l-

punt kwamen we nlet'
Ïe wind wa$ ha.rs, en blÍes schuin cver het veld waan**or
de ba1 cilc wlj speelden nog al eens bulten de J,ljnen be*
la*,lde,
o** S **

toen de ncheidsreshïer affioot voor <ie eerste helft,
gingen '#e sn een koBj e thee en êen slok w&ter"
Har:ry aei tegen one dat hler w*l twee pu$Ëen weg te
slepen vieLen".Ook de tweede he.-tfr was ríclor olxË.
Maar doelprxtten ho tuaar"
Yolgende week Buttenpost thule.

1]UITE$F0Sf

heeft het eerste puhrje nu oc.k te p*kken,

dus ne noeten het nlet 'te ltcht aprra,tten.
AíaaË twee ,prrltetr ffoeten we toch alen ï;e krÍjgen.
Jan Meaeter.

il*n*n*m*nst*n#ilfrFil*t#r
g45ryJffif

:

o-r,8&?gES*AU.*

Àf,gelopen zatertêg aantreden

- tsgen de ploeg, die oadersan
ataatq Jt*l. B^êJCCEïEË!í ZM,
Sit zou. op papier eên noole
pot r+orden. In de thuiswedetrijd hadden we 8x geacoord,
due ook nu aoest er wel, een paar
keer gescoorrd *onlen.
Reede i.n de eerste ni*uu'i; maakte

WfIrïr&ï v. E" hier eeà begl,(I B"àÍlr
putte de volle noed uj.t cieze snel-genaakte
goal. l{& enl,ge tijd brak WIIÍ,ï$il reÊr door en scoorde
opnieuw, ne hatrlck hing ln de Lucht en l-nde:ri*ad
WÍtLg{ l"egde de denie-oB-rlJ ln de touwen, }-0 dus"
ffu waren ook de andere spelers ee& keEr aan de beurt.
tltrEï{ R. naakte 4-0 met een prachtige lob van wel 2ï

De ploeg

roeter afstand van de goai-. Yootr rust schoot YI$,LEBI v,K.
de ploag naer 5-0 voorsprong.
In d,e rust de natie shirts verwieselen voor de
blauwe rêserl/€-shirts,
iÁN ïÁi,ï ïEËN denkt ook overal- aa!I.
Na d,e rust een wat agressiever epe}.end 3á}ffiËï3Elrl en een
nog gladder epeelvelci * Wij konden wat noeilÍjk ons
eigen spel epelen.
F.sff

]

ff#s

Na ongeveer 20 nin. spelen werd TIE&IESI i{. door de
keeper neergelegd 1n het bekende gebied. PENÁIrIY dus.
ÏVïIrïJffid had reecis veel ugepresteerd'r, dus naar weer
proberen. ïoigende keer beter ï/IITIJEM, Je was vast eên
beetje aoe' €ICK N' maakte er 6-0 y&n.
ne score kon hoger, Easr het lukte verder nÍet al te
best ri89r.
De zevende goal werd door RIIfI{ERT 3. teaaakt.
BiKIffiYEEN kreeg de eer van onze achterhoede en zette
de elndstand, op 7-1,

Rlrulert Eyzenga,

r*I*f *r*t*I*r*r *r*l*lr
ttis\
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$tand zondag genloren.
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Soornbergum
Warga

Ht!

OIdeholtpacte
Robur
BakhuÍzen
6

7 OïJDEEOORN

I

^ikknrs

9 MlJ.dan

10

ferschelling

L2

Bulteapost

tl

Sparta
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fo-rr
10-1?

11-11
tl-1?
10-].1
11-11
1r-11
r0-10
11-10
11 - ?
11 - 6
9- 1

Áangezlen het lÍISKffliÍ l'/tjJElíI anonies
lsocht sehrljven iri3. ook een 0ltieboorn
supporter het probêxÊrtr
Ils. suppo*ï"" van Oldeboorn I ben ik ook zond,ag
ondanks het nlet aar.lokkelijke weer nÊar Hariingán ge_togen 9u te proberen anze jongens aan te lnoedigen*
Het spijt ne wel naar vsn het voetballen tieb i[ naar:
welnig gezien. fk ga uitelndelÍ"Jk vosr nijn plezler
naar het yoetbal.len? &aar oo n.otl le zeggen Aát tk ver.etand Yan voetbaLlen heb $ffi,
Ik heb dan ook.neer ge$oegen beleefd aan een paar oudere s.a^nn*kes íiie net ale 1k volgens nij weinig verstend va*r voetbaLlen haclde.tr' Heb orrer hun verha.ïen
enig* notitlee genaakt die ik hier tracht weer te
gevell

r

0n te beglnnen hadden ze her; over die dikke veaÈ
ln het doel- stond. Yolgens hen rryas het een hele toerdie
on als hij in 't nldden van het rioeï stond tussen hen
en de kant van de palen door net de voet een,Íoelpri.tt
te naken als ig ltr met,_Èe hanrlen niooht goolen dan'zou
het nisschien lulrken.
Yandaar glngen ze naar de anciere
dikke die das,r op het niddenvel{i Ëtonci (volgenn *tt
hadden ze het oyer ï[llreq) *ie ki:n voetbar]-6n goh iat
k*n dÍe man op^da!_spekgladde veld hem sakkerlik bewe*
gen ry ï3.t heeft die nan een balcont.role en eeá scirot,
verschrikkelijk. *eruk dat hij vaak te hoog of naast
sehietr.want dÍe schoten kan onz€ ke.per noótt keren.
Dan die laatste aano dle rocle, noir oie kon er ook
wat vaa, er is voor ogiae jongens niks asrl nant die v*ni;
is niet !g pq*u€ren. l{aar ja wat siJ" je, d.l.e roolec
zijn a).ttjd fgl" Ja, maar l:.i"j heeft oók-e*.n geede sieun
aan die t*eq lichtere jcngans die stesds EaeËt hem etaa&,
TaÀgens mij haddan ze'h*Ë oïer Bouke eu pieË,
sant ugl sson_vaLd lrebben cïie lÍ*hte"re jongens tsr;lh
wel. een voordae! b.ij dle awe^s.FÉere jangen*.
{Yo}.geas"i:en ees heáhte verdedrgingi u*eiitJk tloor he*r*
te kcmen )
lgn d1* I*nge nÍr,ldeavel,:t*r {v*3gens ln.tJ ?,inen} .F.ÊÍ!*
sêJt, &.eaas$. xo.t ,#.aaËÈ dí* fi,1Íer hc'l veld ren vor.ÊI1 h**r
achteren, dan 'neÊr dser* s,ÍÍatr, n.et so,n n.*re up h*t
're.ï"d 1a hst voor *êse jangens uoei.l.ijk eesr a*Bva} op ie
,i

bsffiwen "

rucc / c*a

Êan die andere lange (lk dacht g{i{iy) ook een goede
voetbalJ.er, m€rÊ,r 't is net af vselt die si.ch daar wat
onwennlg. Da& die swarte daar aan de buitenkant êêrl
echte doo:doutdêr, eteeds komen onze jongens hen weer
regen, dlt fs een nuttige npeler voor de torennetsrsr
J*n zljn het nou tcrennoters of zljn zLJ die sensen dic
een stuk van die lÍjn af snedên. I{u daar konden ze nlet
u1t komen, 1k heb ae nlet wijzer gemaakt, want lk ben
ook maar lmport, ik weet het ook nlet aeker.
Maar aI gauw kwaa, het praatje ïeêr op voetballea sn
gingen ze naar dat liahte nanneko daar in de aplte
dle kan voetbal.len poe poe, hij 1s steedg Ín beweglng.
KlJk eens daar pa,sseert hlj J van oaze baste spelera
hU schlet, bb gelukklg tegea de lat, daar kropen oau6
jongoae door het oog van de naald"
Dle moeten ze goad tn de gatea honden, &ndsrE verlíezea
2óc

Dla daar met dia brlt op (lrykete) of die voetba.tten
kan ls nlssahLsn soellijk ta beoordeLen, Ba&r lk denk
dat hlj geea propBen onder arn schoerxen heaftp &B&tr
dle doet andrrs nlks dan vallen en glijden.
Dat mannatJe lnet de anor (lk deak Jan) hsc vind je
dÍe? Js. raË zaL 1ir daarrvan z6g8611r eon handl.ge vent,
leuke truoJas maar volgene nij kont er níet ult wat
er in aÍ.t. Maar hlj doet soht zrn best sn dat i.s
het voornaengte.
Wat Eag je zo ?an die hel,e ploeg ult 0ldeboorn. r:^ar^.h
Ik nort esrltjk seggen een goede ploeg met veel ËIIt:lust' ïk kan nlJ nlet begrlJpên det dlc net 5 of 6-0,
hoeveel weet 1k niet Breciêsr vaa Soornbergue konden
verlÍgz en.
Snap jij nou det dle tralner au dle Ltobte joag{n ar
uithaaLt en dle zrare knaap êr voor in de plaato uêt.
D1e doet ook anders niks dan vallen en opstaa:r,
Trouurens, hij heeft wel. kijk op het spal, nroet je
eens kijken, hoe keurig hij dle baL af geeft. ilu dan
had lk llever dle Ban op rt middenveld vervangen.
ts1jt{ eens hoe leeg die jongen Ls. Geen wonder" hij heeft
veel- werk:/eruet, Ja kijk nou zlet de trainer hei ook,
en h*al-'t hen er uit" Sans nog een jong ventje dle er
nu in kont. Hij 1s |ïeI handlg met de bs.:.
Ík vind trou$ens die schel"derechter best.
Och dat 'aeet tk niet, hlj heeft nikE te cioen ik vlnd
het Èwee sportleve ploegen die hier spelen.
Na afloo-p yan de

sedetrijd hen ik ook naar achrer
--- I =*
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a
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blljven lopen nea.r de auto en hoorde nog ciat voi*
gêls.hen ROBUR blij apcht zi jn aet dit ene puntje.
Dat *as zo ongeveer het relaae t'an die tnàe nóSUn

hen

supportêÏ8.
iYtL dlt reiilaas besluiterr dat
leuke voetbalniddag heb gehad.

lk toch nog *eI

e"en

Een daar verklÈrrrnde
01d

eboorn su,pporter.

r*n*r* r*r*r*r*r*r*r*r
BESTE KABCUTERS.

lÍet ie naar goed dat jullie cl"ubblad ook in $panje te lezen is. Af en toe
I'pikt' ik o.f een van de andere PIEÏEN eecr club;
blad bij de redactie en bre.gen die Can vtug
naar de SINT. Maar bij het lezerr rran het laatste clubbl-ad serd dc Sint uej_ hêél erg krraad,
Ër
- stond in dat Èelx van de PïEïE$ op 1 dec.
naar het trainea zal konen" lJaar eat stond
de sïlfr in het boek. Dit zaL waarschijnLijk ko-

helemaal" ni"et bíj
m€n GÍrdat die IÍ00FDXLIEKÍAKUï$R(${ffG vergreten

ig om eijn schoen
te zetten ínet een bric.fje er Ín voor de S:3{T. En een rgortel vsor
het paard koa er ook zekcr niet a.f . l,Íaar gelukkig hebben juliic

kabouters al heel rrat schocnen gczet en de PïETEI{ hcbben zeLfs
voetrralschoêncls zien Etaan met brie.fjcs vocr de tr$'Í c$ eÊn rreri.aagliJstje. Daarom hee.ft de siut besloten d,at er toch cea pïFT
langs mag koraen, Tenslotte gevên jullie het goed,e voorbeeld.. De
SISï seLf zal hct naarschíjnLijk r*eI te druk hebbÈrl rant er zÍ.jn
ook zo veeL kÍnderen in OI"DEBO0R}I. tot 1 d.ecernber dalr n.. op àu
trai"ningr
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vereed gringen,

OT{DERIíER}:

fiÏëffig

for.mu.Licren
van veek 52 en week ?.

Hijna

0s

darc*s en hÊren,

?,oals II ucllicht zul"t setcn,, hcbben lJ en vij
binnen a-fsÍsrbare tijd weer enketr"e vrije dagen. De kerstdagÊa op
23 sr ,?6 decccfibcr (coneercas aD rmijdag) eu sieuvjaarstlag op doadcrdag 1 januari 1981.
Bovengcnoemrle zakcn hebben tot gerrolg; dat de ialevering vaa de
fsrímrl.ieren ïan vcek 52 en ve*k 1 op wocger, tijdstip dient te
gcgêurc$3r
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UAT IIIËR IIAD XItlWm's $irs-4$???????

een verslagje vaa AlXRUlt - $ÏnËBOOEr{ 1Á
{ooX_a1 vas hct-een oefe::wedstriji..."....r)

!sg*

wat colïrncntaren of
!rg,
veor oneÊ cLubkrant"

suggesties over oÍ'

b.'J, dat L80 eea betaalde kracht is van de
oI,DaBooRN. (ait is toch sczastr naar"."
hrlaas níft oescm'

TlVl

b-g, dat HAIIS BRANDSIIA vast r,'el- cen vernogcn
hceft rrerdiend aan dc nieuve doucheinstalatie,
( ait is toch gcuogt maa:r hrlaas niet geschrcven).
DTi$:
SPRErgbÍ

IS ZïLVE8

EH SgÍIRilVgS

IS GSUD,...i.c.r,?

FXTRA BËRf CHT
. De $CIIUTJAS-ÁVOND op 13 december a.s. is niet
b,rdoeld a1s scilurJAs-Avoi'l} om cle wisserbeker zoals vorigo ueek
trerrÍ vertreld"
Deze scHtj'rJAs-ávilÀïo is bëdoer.d arg een gezeliig*
heicls avond i.n vÈre*.i.gingd verband.. llet seHi.ïtrJAssffi om de wis _
**ll'eker do*n we in het voorjaar* { t hal.i' aprii I
**s, '1 lï o**

Orize tvpiste van dit cLubblad Ías
JAIírs Íber$rnq.
Onze $ryrste van het vorige clubblad
was AlÍIrY BIÁAlJll"

nit d,e áogbïaden í
HnT in de lift na'
$OníKERSROf,Ii. ÍÍDT behsnlrle condagmiddcg op n,Ontwijk" de Íwrede sehtercenvolgende Íh$isoverwinning. De club uit
f,lonkcrbrosk bedwong CIldehoorn rn*t 3-1,
w*ardonr de groewwnrteri opruktcn nesr de
derdr plosts op de ra*glijst. Dnt gebeurdc in
ssn pittig *n sportief duel, vcor de oger varr

achterstand re gaan doen.

minuten

initiatief

rveer over nemen, Ër kwarnen weer enkele

om het duel t* beslissen, maar de thuisclub
hield de spa*ning er lang in.
kans-ies

Vijf minuten voor tijd kreeg Oldeboorn de
genadeklap. lVietse Drenttr soleerde door de

De thuisclub was uitgeweke4 naar het. biiveid,

defene

ietan

de bez+ekers- Zíjn schcit weld in eerste

gesÈopt, maar via via krecg
I)renth een herkansing, Toen rvas het wel raak
{2-0}. ín de slolninuut l<wam {}ldebcorn n$g tot
een tegentrefïer. Ëen overtrediag tan ian llnistra
instan?.ie

nng wel

l.verd {rocr ar.biter Oosterkamp met een straíschop

zwaar bestraít. Vanaf de stir ruoest Doana uiteindelijk toch nog eeil keer'rwichren. ritárÍ ;Jir*rct
daarop was hel ook ge'benrd. Àuke [lienth werd bij
de thuisclub in de twc'ede helft vervangen door
Chris Koopstra. terwill in de.siotfase Jan Dolsira
l'oor (iracius Kootstra L'inne:n de iiinen krvam.

{14}. IJ*t werd ook de iuststend.
Na dc thce speeldc Oloeboorn met de wind rnee.

fle

kwam zo'n trrintig

dankzij uitstekcnd optreden van invalier-doelman
Henk f)ouna slaagden de groenz*arten erin, de
pnort gesloten te hcuden. ïoen de gelijkmaker
uitbleef. kan de thuisclub langzamerhand het

r,eel tsescho{rïrfir" Adríe 1*i.instrs en Wietse
llrenÍà wsren de uchulfers yan dc g**thelen.
ornd.Et he{ hoofdteid door enkek plassen niel
b*specibaar was. Op het piirna bespeelbare biiveld
nisprlfi zieh een leuk duel, met de {iruisclub als de
iets stsrkere ploeg. Eq kwanren kansjes aan beirJe
kanfen, maar.de toeschouwer:; rnoesten een half
uur op de cpeningstreffrr waehten. Die klvarn
"-an
t{Dï. ïViebe Plenter stuurde rder een knapp* pass
Arlrie Wijn$ra dc ruirnte ín. díe geen fout maakte

HDï

in de verdrukking, maar meÍ name

bezq*kers ieken vàn pian sneï iets aan die

14
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105.
106.

m%Ey-B-EfrofÏevàllê

r07,

Akkrum zm-Bakkcveen

108.
109.

oldÊboorn zm-Rl{F

z-

ONT .4-Jubbega zm 2

l

Jr.Boys 8-6orredijk

zm

L2.45

z.oa
2.0Í]
2.00

z.to

zm 2

G. v.d.

l.

Zee

$iersema

L.

Eppingá

T.

Jor*man

B. v.d. Bii
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