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Coecorden, 1 april 1981,

bÍj de hur,relijxsvoltrekking
N. f)ezevond plaats in hetrfCasteelttte
Coevorden.
Bij navraag L,as het ue1 L[0 die naast tIAnJAN stond..a,.
llij zochten fi.1. naar hel mulsje, maar hij bleek dit te
hebben oeruíl-d voor ean stropdas. Íïn RJAN uas in het zachtUanmiddag uaren r^,ij aanuezig

va

n L E0 en

l'"lA R

JA

bleuul .
Íie ambtena

res van de Burgtli jke stand gaf gelukkig noq
enige voorlichting hoe ze verder moesten samenleven(ns'aken), maar dat uisten za natuurlijk al lang(zie boven).
L[CI Lras uaarschi jnf i jk 1Íever rnet zi jn (frun), (huueli jks]boot naar Coevorden gevaren maar die is helaas nog niet
klaar. Laat dit geen belemmering zijn om hem af te bouuien"
UÍj u.renseri jullie hierbij veel succes en veel geluk in het
verdere leven.
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Zo uerd sr dan eindelij'k het

afgelopen uleekend LJeêr B€ns

eÊn volledig programma afEeuerkt en het resultaat is
besl i s t ni et sl echt t e fto GroYGrzicht
men.
N.L. zeven van de te behalen
punten' bleven 1n 0LtitB0BRN. ( uit vi jf r,redstrlJo"nli"n
Het z.n' deed thuie tegen JUBBEGA, ulat sr van verr,lacht uerd en Lron. nrhoeuel €,r van het ipel nÍet zoveel
rr,as te genieten. Het Lras ronduit een slechte uredstrÍJd en
dus geen or.rbliektrekker.fílaar.. en dàt is berangriir<] de
puntjes bleven thuis, Volgende r,reek
zi jn ze urí3. 0LDIBOORN 3 ontving G.A.V.C.4
trok met 3_?
juls.t aan hat langste etno, Ëen leukeen
uredetii3a; o* Leider/grensrechter stond dan ook zeer tevreden-tà vlaggen.
volqende Èeek uit tegen GIRsL00ï2. Dit moet ooi< mogáÍi5r.
zijn orn tuee puntjes in de uracht te 6lepen"
0LDEB00RN 4 ontving BLUE g0ys 4 en maakte de
gemaakte fcut?(Ja urat heet fout)rnet urílde daar nietdaar
lukken, maar nu lukte het bij BLÍE B0ys niet Bn de 4-1
nederlaag

daar r.rerd nu een 4-1 overL,inning. f,oed uerk.

0LDiÊCl0RN 2 moest naar HA RKtfiA en behaalde daa r
esn verdienstelijk gelijk spel.A,s. zendag u,asr een uituedstrijd en daarin zie ik nu direct dat gelijke spel
niet zíltsn. lYiaar het is voetbar en de bal kan raar rolLen. Dus uie iueet,

0LDtB00RN t had het genoegen B00RNBIRGUtï te mogen
ontvangen.llat dit êên van de koplopers is bleek terdege
Ên OLDEBOORN moest dan ook in Êen zeer rommeliqe uledstrijd de euntjes aan 800RNBIRGUír laten.Jammer maar niks
Ëan te doen.Dat het uel egns uat uit de hand riep had de
scheidsrechter dan ook geheel aan zichzerf te danken.
i/oatbaL kan zo mooi zijn. lïaar zo gauLr mogelijk deze uedstrijd vergeten en maak je maar LJeer klaar voor 3rs.
zondagr thuls tegen BAKHUIZtN.Jullie suporters uÍLren
LrÊer een overr.rinnlng zien. Dat moet in deze r.redstri jd LJeBr
mogelljk zijn. Uolgans mij had HONKIt hem in de afqelopen uredstriJd echt uít kunnen leven en ik hoop uán
harte dat hiJ volgende ureek L,eer van de partij is.

een

De

V.V,

0LDEB0ORN

zoekt voor het nieuwe voetbalseizoen

jeugd -trainer

uit naar ienand uit onze eigen vereniging.
Het is de bedoeling dat hij de A r B en C junioren en de
D pupillen gaat trainen. ( t + ïrur per veek)
Inl. bij de bestuursleden"
De voorkeur gaat

-*2--
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hsstuur

WEDSTRTJD

.br,"

EN

o
UTST U DÊï .
.!
...... DLDIB0Dr?N aFgelosen zondaË tegen het hoogqeplaatste S0CRNBtRGUÍï moBst voetballen?
. . ' . .. onÍJer het oubriek zich tu,ee ex-trainers van 0LUt-

800Rll bevondsn? (U.de Jong en B,de Vries,).
.... ' 'Ên Dt uRïi5 vorgerrd jaar BCIORNBIRGUfll gaat trainen?
. r . . . ' 0LD[800Ri\ ui.t een heel ander vaat je tapte dan destijds in de uituedstrijd?
...e..dat uij toch met 0-1 achter kuamen?
.. r,. .T If I{[f\l V. D.lïLER ge]i jk maakte door de keeoer de
bal uit de handen te trappen?
.....,dat de scheídsrecht,er ïStGtR dit doelpunt nooit
had mogen goedkeuren?
......hij
dit zelf ook besefte?
..... r êêf'tvallen door tuee man een straf schon ulaard Ís?
. . . . ., B0tRNBtRGUwl dlt buitenkansje feilloos benutte?
....,.dÊ geli jkmaker van il. UALK uerd af gekeurd orndat
H. NIIUULAND builenspel zou hebben gestaan?
.. '... d€ BillRNEtriGLitíl-GRtNsiltcH-rtR dÍt uer geueten heef t?
,,....HIl,i'JRïK hierna door de SCHtIDSRICHTIR genoteerd
uerd en meteen vervanqBn r,lerd docr b. UISSIR?
,. i r r .anze GRti\ISREIHïtÊ ook met maatregelen drei qr|erzodaL ook bij de tegenpartij een r,rissel plaats vond?
(overigens niet mát insteÀming uan de betrokken
speler).
,....,.r,Ji j B00RNBIRGUI'; de tueede helf t behoorli jk onCer
druk konden zetten?
....., J&NTJE i/itiSTt,ï in het beruchte gebied uerd gevloerd,
maar de SOHIiLlS een vrije trap op de rand qaf?

richting niet kon vinrJen?
é , r . . . UILLËfíl deze keer de juiste
d*r...bovengenoernde speler ook in het boekja van de
,r

scheidsrechter belandde?
r. ?.onderggtekende door de confrontatie met, FL ip
vond de bal tot drie maal toe
5íïA, het nodig
ttkaatsen[?
de hand te

SCI0Lmet,

ne turee vermaningBn hqt derde gB".,...d8valSCH[ïDSRtCHTIR
normaal met een vrije trap afdóed? ( vlrlrru Ónrur$'
$..,,.de fian uaarschíjnfijk een beetje van de kook L,ast
omdat de r^redstri jd'inmiddels + ? min, onderbroken uas?
uerd door onzB supporters, die een
' r , . . . dit veroorzaakt
klomp naar de B0CIRNBEffGUtï-GRENSRfCHTtR gooiden?

..r..rons bestuur het moeilijk heeft door dergelijke incidenten?
. t,..,B00RllBtRGUi''l in de laatste minuut de strijd beslistte?
, a.. x"dit, 1-3 betekende?
,. r. r. bij JAN DT JONG de jaren gaan tellen? pIET
TYSfÍlA
u,....H0NKI[(qeblesseerd) niet meespeelde en
hem als laatste man L,êêr uitstekend verving?
ïYSiÍlA dit uerslag had moeten schrÍjven?
e ..r,,pïeT
,..,..dG! meest r,rondarlt j*e secretaris van FRITSLAND
(SpoELSTRA DUs) een fles genevÊr uon?
r.rrr.ondergetekende genoegen moegt nemen met ean kip?
, . . . , . U nCIg niet r^list dat dit verslag r,lerd geschreven door
5, HU I SflA N? ( zonder katerpil, tDD IE l : ) .

r*I*t*I* t*n àkffi #il * I*r*I

3 - A.U.C. 4
i\ia de afgelasting van vorige ueek konden L,a zondag op
een zasr goed bespeelbaar veld aantreden tegen de
GRNUUSï[RS.
Het Lras tevens prachtig LJeer om tE voetballen, zodat het
eÊn prachtige voetbalrnorgen beloolde te uorden.
f'laar na Êên paar minuten spelen stonden uJe al met 1-C
achter.
Dit kuam door zofn bekend rommelig goaltje. íïaar ne tuee
rninuten kregen ook Lii j zo t n rommelgoalt, je, zodat het,
reeCs binnen 5 minuten 1-1 stond. lJa grot,e druk anzerzi jds kregen L,e halverLJeq e de eerste helf t een penalty
t,e nemen, die'rBR0ËRil VILDSïRA benut,te.
Korte tijd later ssoorde gROtR ueer uit, Ben aardig aanualletje van ons,Toen stond het 3-1 en dit rras tevens de
CLDIBOORN

G

--- 4 ---

ruststand,

Ook in de teede helft ï,raren ue bijna
-in op de GfriJUUSTtR helf t. íïaar tegen de verhoucíng"Àsteedli
e;coorde G RC UU
tegen 3-2. Dit L,as tevens da eindstánA.
ue zodoendelLresr tuee punten binnen en die kunnen
ure nCI E
steeds goed gebruiken. Tot ziens in GlRSL00ï.
TilCÍitA S,

P.S. STtUfitJ uÍlde het

nog even 0p een akkaordje gooien
met de scheldsrechter, máar daze Liou
horen t zo lÍet hÍJ oná later uie+.en. hier niks ván

fdft+|+t*ffi :*: ffi :il ffi Ii ffi .X#+FE*t*f
Afgel0pen zondag hebben Lje q:."p:"1d tegen
ploeg van 5IEífi ÍtssER, n.i. -gLur g0yS.'À*tde r.ievelings
Lras mooi ueer
en niemand uas te laair
y?d?trijd begon om io.gO
Direct na het eerste
?:
fll uitsignaal gingen ,.,e jn - Oeuurr
aanval.
Êen doelpunt van s ItÍír gàvo1gd door Dii ""uulteerda i n
doelpunt van
sïpKt en vrak voor rust uisI HtNK ui-utruikerend
"*n
Ín de touuen te Í"iig*n.w"-o" rust [rà*án pItï ende bal
D0uut
In het veld in plaaiJ uàn SIpKt an GIEftT.
ue begonnBn goed maar mistàn veel kansen. Na
ongevear
20 min.uist 5ÏEiï nogmaal" i" scoran maar daarna
hel niet meeri^]k zétr zag-nsg kans or-"oor openlukte
dcel
ovar te schieten en in de raaiste mi"uri hab
ik
zerfs
c0R D[ Ë0ËR ueten te o"r""""n.c0R deed overÍgens
niet
onder voor ziil_lllfqenootdie u6 .àt""o.eavond
in
het
prosramma
b";;;;;;In,urj
"scÈRTKDRAdó"-[ono"n
heert
cns
doer Frima verdedigd.tlet
4-1 ou"""inning L,aren Lr€r dik
tevreden en zo bfeieÀ de àe
i puntjes in 0LDEB00RN,
Hout.
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2B-3-t81.
- JUBBEGA
voetballen, tindelljk lras het ueer zover. Nog half in
de ulÍnterstgp uerd aan deze r.ledstrijd begooÍt€flr
De herinnnering die urs aan de tegenstander nog hadden,
Baf ons te kennen dat u,e hen niet moesten onderschatten.
f n als je bovenaan ulilt bLi j ven meedraai.en moet je vooraL van zo I n ploeE u.rÍnnen.
lJcu, gauronnen hebben LJe maar jB moet niet vragen hoeJ
Bij vlagen r,lerd Ër redelijk gevoetbald" De rest van de
ti jd urerd er links en rechts get,rapt, gescholden en gefLeten,
Dat er publiek L,as hebben uê niet aan het prachtige voetballen te danken, maar aan het mooie LJeer,
Joo r toedoen vàN KttS kuamen ue hal verr,;ege de eerste
h el f t op esn 1 -0 voo rsp ro t-rg r
Tegen het eind van de eerste helft urerd deze voorspronq
nsq vergroot door een fraal doelpunt van DIf,K,
In de fueede helf t uerd er amper mesr r.rat gedaan. Toch
uist de tegenstander op esn geJ.ukkige uijze nog fe scoren
zodet de eindstand 2-1 r.rerd.
D. NUI'14 N.
[LOEBOORN ZN

ffi*ffi{*m*ts'ffi-.*

sil*r*r*r*r

1c - OUDEHASKE, (Z-S).
Zaterdag 21 maart moeslen '.rij voetbalLen tegen de
de zon nog msoi, maar
Haske. To€n r.re begonnen scheen
oLD[B00RN

jammer Qanoeg uraaida

het ta hard.

0m

half elf fluitte

de scheidsrechter. Na esn kuartiertje kuramen LJe voor,
door een schot op da'goal van Í\ichaËI. f en fout van
de keeper rJas genoag voor ean 1-0 voorspronq, Al gauLr
kuam de tagen goal. Na uat heen en ueer gevoetbal
kragen lre er r,och nog êen goaL bij. Ueer door ÍvlichaË}
Jan de.G. kulam €r in voor Henk E. (net anders omrllenk
voor Jan). De tegenstanders kregen nu voor de r.rind,
Bn dat LJas r,:el te merken. Vier tegen goals volgden.
7a verloren Lrij met 2-5.

Hilbert dijkstra.
---
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---
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ulsr u nel:
....o..c.e".t0UUI ViNtl'iA de eerste helft vlaggen moest?
daarbij gesponserd uerd door de aantrek. '.,........hij
ke3.ijketrzï;ARI utO{JUt UAN UAN NfLLE"?
daarbij een qBspíjkerd trainingspak droeg?
,..or ..)....hij
...., f ......de naaÍn van dit kakje IIURANGLIR Jf qNStt r.las?
,....,... r,.de bond voor het behoud van spruiter(nVHBVS)
een klacht heeft ingediend?
UItpI[ 5. deze zaak in handen heeft?
.'r.....,...êdvokaat
.,....,.....deze
zaak met een sissende spruit afliep?
groenteboeren eBn prima LJgÊk gehad hebban?
....,r.....,de
IPIe 5. op de gehele zaak tt0KIE TR00ïÍr heef t
......,....,Uf
aangavraagd?
behalve bij het dobbelen ook nog op de
...,....,...hij
giroentekar gesubsidteerd L,ordt?
heren Z.v.5r Êo 8.H. zich na een middaqje
.,......r..'dB
'stappen, zich op het veld niet verstapten?
geen compliment is maar eEn steek onder
..ro.,r,....dit
urater?
..........r.ot"'tZ@ aanstaaFde vader crQr redacteur van dit
blad er te vroeg bij uras?
...... o. r '..hi j daarom te laat trour,rt?
gr nu het zijne van denkt?
............iedereên
..,, r ,......on2e terreinknecht al ï^Jeer een ti jdje uit het
zíekenhuis is?
.. r.....,,.. zijn nieuue voorgevel onz€ voetbalvereniging
esn nat gÉzicht geef t,?
heel blij zijn voor zoL,el ANNt a1s de'J.V,?
........t),.tiij
heer 5.H. zondagmiddag dacht dat hÍj aan
..r.........d8
het korfballen uras?
nu toch maar 4 leder . r . . ., .. .. . hij gezien zijn Ieeftijd
maten gaat gebruiken i. p. v, 2.. ,,?
aanstaanbe r,reekend uJeer uordt gevCIetbal-d?
.,. r.......,het
dan [Jel bJget staf op het oapier komt,?
,........,..Êf
j nu uitgeuist zi jn?
.......,,..,tli
."...ÊI 9gen naam onder ciit geschrevene stond?
..... dE redactie za lanqzamerhand osk handschriften
( red.)"
ontcij feren kan?
"**

7

-*-

nLge nocRrrl

'ro

-

rHoR_10 (r-r ).

Ue speelden in de eerste helf t r,lel goed, maar Lre
slaagden er niet in om Ben goal te maken.
In de ruft rnoestan cOR en UILFRID er uit en TAIílÍviE sn

R[N[ er 1n,
In de tr,reede helf t speelden ue p recias hetzelf de, maar
in de laatste 10 minuten scoorde THOR een doel.punt,.
Iïaar r.,ij uerden Veel sterker.
fn toen Lras het êen hoekschop voor ons.
TH0ií14.5 draaide de bat op de lijn,
maar de keeper tikte de bal ar per ongeluk in.

Dus ulas

h

et

1-1 .

RINST JAN

D[

UTIT.

-Peteor
TIJNJFI

Ë -

OrpEBOoRli E

.

_(5-1 )

-rdij hebben
zaterdag 28 rnaart tegen TIJI,IJE gespeeld".
tiij hebben Íxet 5-1- verloren,
*Iij stonden eerst met 1-0 voor. Dat cloelpr.u.lt hee-ft
lARI}ruS gernaakt.
l'oen net voor rust maakte ïIJNJE een doelpirnt,
J0HAN zou toen de bal naar FRAN$ schoppen cn toen gleed
de ba1 uit zijn handen en toen kon TTJNJE rle bat in het
doei schoppcfi.
listiK v/d i.ÍEULSli.
PTIIRDI P:;
111r[À\'L \ \\ lii'ï
.}DVF

-- 6 ---

Eerste klasse (zo.)l

It.bergum
warga
Oldeholtp.
0ldeboorn
Bakhuizen
Robur

u

IïsLL6.qN 29./2eJlAg

JUNIOREN

A

I

It

B.i

n

Il

I

ll

ZAT .5EN

R.T.

RENADO

OL

-

u[B cl0 RN
JOURE 3C

0L

PUPILLEN Dl

OL

DIB

Mildam
16-l{.
HDT
l4-tz
Akkrum
ij-ii
Sparta
i6-12
16,i7 Tèrschell. li-9
l6-t? Buitenp.
iA<
16-27
1á-26
l6-1d
1?.18

CO RN

D[B

OO

RN.

NGUIIR.
0LDfgc0RN"
L,q

T

Hl] R.

E;

TiJN]t-

OL DTBOO FiN.

f,l r

CL DTEOO RN

TFl0

I0RfN:

0L DE800RN ZYt

-

ft.

JUBBfGA .

(o-o),
(s-a).
{z-z),

Il:ii:

(o-o).

tz-t).

a a a -_-__

ZONDAG SENiORIN:

-

A KKRUíVI

OL DEBO

O

RN

ROgUR
BU

ITiNPO'57

LIH !-(LH

!JNT

HA

R KTÍVJA

3

OLDEBCOfiN

3

OLDiBOORN 4
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B00Rl'itlIRGUI'.1.

(t-z).
(r-s),

TIILDAfï.

(1-2) ,

RïA.

(0-0).

OLDTHOLTPAD[.

5FA

TTftSCHfLL il\IG.

(g-r)"

BA KHU T ZEFJ.

(0-1),

OLDiBCIORN 2.

(z -z),

G.A.V,C.4.

(-3 -2),

BLUE BOYS 4.

(a-r).

Koop níl het'Friese Voetbalboek'
voof'' de halve prijs
en steun uw club*

r**Ílral

:j

PÍ ruAro
*n frierÍe*stË

tj
tï

EA ZTJI,Í NCG il;3Et;
TCTiJIí TE ''r5RKrÏJff};
3IJ Ol,fzi] VCORZÏï"!'"

i

H.

qr-

tsiuir*iDsl.L'\-

F1. 25r0C pilR gfUK,

i.
i'

irl.

HAAi{V-q}Í
10.00
TN,] GOEDE VA],Ï O};ZË

./ERruÏGT]iGS ilAS
KOi{T.

U I3J}I'I ZE PEii

ïELEFOCIJ{

BESïEILEI,I D^.u\!.1 rsi0pJEl{
ZE BIJ U TIruïS BiiZ0iiilD,
'I'ïT .

---

10

---

n 11
-ïJv
r

rlÍluus

Onze GAIÁ TIIEE poster her:ítrt trcêf, .vàt
RTDRXÍIE meer kleur gekregen, Zondag j.1. zijn
er ueer 3O puzelstukjes bij geplakt.
Deze 3O stukjes hebben we gekregen vaïr
cie Kor-Êbalver. lí.hl.ll,D. uit LIPPET{HUIZEN"

Helaas....r.

konden ve maar 15 shrkjes
terqg geven irant meer dubbelen hadden rre
niet. Dus iedereen die nog puzelstukjes
thuis heeft kan ze inleveren bij de redaktie of bij oRETtiA en
cAïltA'Ru'iA in de kantiene. Dan zorgen r*ij vei dat ze op hun p]^aats
konen. Een golie poster is Fl. 3)Or_00 waarci.

rle redaktie.

WedstriidprogrammaJrupillen D
ZAÏIRDAC

1I APRII i98I,

Poule 448

65flEf666orn-ilr
452 . ï{ispo I

vrj

ia- ïhor

7.

45J, !rnsun-Akkrum

*

454.Oosterliiters-liJn.lr

UU

9

.00

t.

ilLl

Wedstrijdprogramma pupillen
ZATERDAC

rj.jd

Poule 142

El9lffivc
620.

9. B0

Íi;nje-i{atqa

9.00

62I. Irnsum-Àkkrum

*

E

rJ,SPRlt 1981.

I0.00
i0. 00

622,CAVC 2-0ldeboorn

Wedstriidprogramma pupillen F
v,RuoAG 10 APRrL re61_.

'--..
66Y, tJnJe-l'llspo
Poule 614
I

r'

a

nedijk-Thor
6Tl.Langezwaag-Corredtjk

6

.ft,

.0n

b.t{l

570 . Gor

6. C0
6. 0rl

2

ó72.0ldeboorn-Read Swart

Wedstrijdprogramma zondag senioren
ZO\DAG 12 APRIL

8i?.
! tn

x

8?i.
8?2.

i98i.

4e klas l_(828)
CAVC

4-t 3ngs2n6sg

r0.00

1

Oerterp 5-lrrisuor 4
Cersloot ?-i/ispolia )

Oldebcorn l-Read Swart

t.0. 00
10
10

5

---

1

1 ---

.00
.00

5. fabriek

A. Koithuis
Yí. Bron
F.J. Xneefel

Wedstniid program ma ju n ioren A
4 ÁPÊIL ]98]

ZAITRDAG

Groep

o

4

(107)

119.

Hrv,Boys ZA-Renedo

t?0.

ldeboorn
0udega l'l-\0K
VV

12i.

v,d,

Berq

Lenslró

2. tB

I -0

tr.00

Kènstrir

Wedstrijdprogramma iunioren B
4lg!!É!l_{t84_l:9t

Toule 9 (271)

GAVC

I1 .00

2B-0ldeboorn

r?.15

Hrv.lloys JB-Írnsuo

R.R. v.d, Heide

Y.

DÍkkertrooÍr

Wedstriidprogramma pupillen D
ZATERDAC

4

tggl

APRrL..
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