Opgericht 15 aprit 1923

t

@]EJTDMITB"@@IHÈNr
23 Jaargang no: Z?

ZZ apríI

1

gB1.

Deze ueek sen overzicht,
iets anders dan U van

overzicht

mij ger,rend bent.
Uoor de 0ldebooro-elftallen L,aren er in het paasureekend 12 punten te verde1en. Het resultaat is
zonder mesr goed te noemên.

I punten binnenhalen uit zes uredstrÍjdónn t^rat uiit
je nog meer.
Hi.er dan ean overzlcht van de gespeelde uedstrij-

den.
0LD[800RN Zn

trad zaterdag aan tegen Heerenveense
Boys. In de eerste helft.r,ras er r,reinig te beleven,
maar na de thee Lras U..V.Kalsbeek zeer goed op dreef
an liet de Heerenveners dan ook 3 nraal Oe bal uil

het net halen.

Paasmaandagmorgên 0LDIs!0ftN 3 thuÍs tegen Gersroot,
ilok hier Lras in het begin van de uedstrijO ueinig
te beleven, maar naarmate de r,redstrijd vórderder begonnÊn ze beter te cjreaien en voerden de scors dan
ook geleidelljk op naar 5-0.
nl i]fBtlLli\r 4 begon teeen de kor:loper ticerenvsÊn S,
d;:.:.rart"l"*"i;iï:i:: ,,,i;,i

-,::::j É:'t *n'i aen 1-0 voorsprOne.
,:1

eerenveen UsrC tcerr ua<kar Ên 3Ë?On tOsn nck Cted
le spelen net ai.s resultaat al vrii sooedíq 2 doeiount€n.
]at HeerenveÊn de score niet verder opvoerde uas dan
ock gehee!' aan henzelf en natuurlijk de verdediginq
niet te vergaten te r,rijten. iYiijn nening, [Jldeboorn 4
r{

met die 2-1 nederlaao niet mo'ppeFen
Jan de grcte strijd líiIL,iË,iYi - tiLD[ËiJIRf'i.
CÍr een kelhard veld i.s het {-lldeboorn gËlukt e€n 7-1
overLrinning t.e behalen. Uas f'lildam beslist niet de
mindere, van afuerken hadden ze geEn kaas geqeten.
Harde knatrlen LJaarvan de richtíng steeds zoek uas.
Alhoeuel Durk verschÍj.lende ke.ren han.delend op
moest lreden waL hem sleeds go'ed afging' Gelukkig
dal JÉ\t! l'/lttSTt,R vÊor Uldeboorn voetbaloe. Had hij bij
i/lildarn gespeÊ1d dan ureet ik niet, uat er gebeurd L,as,
uant hij uas het die tuee aanvallen koelbloedig en
beheerst afronde,
iviildam had geen afmaker, t'andaar dat ik de 2-1 r''re1
ÊÊn verdiende overuinning uond'
0L)iBLr0frN 2 noest t,huÍs aantreden tegen R.Bergum.
Hadden ze daar een dikke nederlaag rnoeten incassarÊn, thuis namen ze keurig revanche en uonnEn met
2-1. Frinra L.rerk.
Tot slol moest het Zll maa ndagmiddag naat B,itl.7 , 4,
uai thuis altijd een moeili ike teoenstander Ís.
f,n rJe ranglijsl nsmen ze da i oo u ê:ên der hoogste
ook zond er
nlaatsen Ín. Ien i-1 ge]Íjk spel is dan mooi
mee in
ook
mÊer qoed te nosíïlen. Jullie dreaien
de ranqsihikkinq.

maq

u*,n nu een overzicht van de volgend ueekend te spBlen uedslrijden.
Het begÍnt eI goed, n.1. het Zf: moet thuis aantreden legen de koplonar Gorredijk 2.
.lit k::n €an Leuke r",edstrijd r,.rorden met iets betere
kensen.voer Gorredijk" ilaar een tJerrassinq is ailÍjd noqalijk" iutl-ie uiilen je huid zeker za duur
nogelijk verkopen. Ir maar lekker tegen eïn Ên urie
Ligeilno..

ZnndaE a.sn de.qrot,e rnetz AKKIUi'r - iL";IB*ti;líri.
U?t moet je daar nu vsn zeggen. Ucnr mij sf;aat ÊÉn

dÍng u3sl , de punt jes bir j r,'gn in de f amilie.
i"'laar honelijk -aaan ze n'leB terug naar Cldeboorn,
Doe dan bij deze eÊrl oprosp aan ons aliijd al talrijk

ZQI,jDAG ii;[T Z ti\i irLLIirj itilrÈR AKKffUitl, uant onza
oubliek
.t,
jongens
háboen jullie steun zeker nodiq. ik uaag mF
niel aen een v00rsoelling.
ilLDtBDBRIi 2 moet thuis aantreden tegen T,F.5. 3.
Behaalden jul1ie daar een gelijk spel, hier zíen Lrs
jullie zeker rlinnenr
Uil dan nog evan terugkamen op hel vorige clubblad
Gal ik ju1lie dan een vrij Faasueekend, hieruoor
nrijn vÊrontschÈldiqinq, Het gaat net als bij een po1is, de kleine lettert,jes moet je lezenn de grote
zijn meestal niat, bel-angrijkr vandaar dat ik jullie
ovêr de kop heb gezien, sorryr
iiLDIBCLiRN 3 krijqt het zcndaqmorqen aok niet qenal<kelijk tegan en in IRil:5Ul'r 4. Ien gelijk spel zou
eên trime, presLalie zijn.
Uij r,rachten ef,
tlest mij nog te vÉrmelden dat het UitRiI een vrrJ
r-reekend heplt,
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Krijg je na aflcop van zsrn LrsdstrÍjd te horen
of ja evÊn een verslagje uilt schrijuen,
Dat is nu juist iets ï,rat mij n1 helemaal nieL lint.
|aL dan maar proberen ïlreÊr te qeven ulal er al- zo in

i 1 ,.{ ^. rs ,;HoBUrd
il-,r*ir
en i:ce het is gelukl beide
puntjes *"6 te neman naar !ldeboorn.
Hendrik []ieuuland an uillem visser stonden Lregens
stcut geL,eest zi;jn langs de lijn en ook
Timen u]d.
I'ieer draaidÈ nieË voor-100;;,
Dil na esn cri.en.
In de eerste helft Ëen geI-i;k CIpgaande strijd met
aan beide kanten veel kansen,
i'laar na keurl.q vrijmaken uas het Timen die een voorzet CIp maat qaf r..relke door Jan fieester keuric uerd
meeQen0men ên zeer beheersl en onhoudbaar uoi. de
keepert noest het net de ca] keren. 1-0 vsor ,Jldeboorn. Uat een ueelde.
Itia de rust een sterk aandringend i'ii.ldani, maar onzs
defensie bleef overeind tot ne een vrije irap
in tuBede instent,ie keihard uerd ingesóhot"n, die
[]ldebnorn uas en.breeF goed in de vórdrukkini, 1-1.
*u""
bleak bij haar uitvallen zeer gBVaarlijk.
Kreeg eerst iiarm €en goede kanà, evÊn i.urn" Lras
het Lrêer Jan í'leesLer dÍe tussen 2 tegenstanders
bu1 keuric over ce keener haen iobte in het doel,de
?-1 dus voor {irrienoorn uat tevens de eindstand
ue rd,
lest nij nog dai een talrijke illdeboarn schare deze
uiads"r"ri jc heef t. gevolgd. iàt Jan de Jonq zt n teruosneelballen in tt vervoLa naast hel ooeí n'out-"i"àt_
dat hij 6Ên keer ón de doetlij; teurig red_
l?n an
ding
bracht. lat, het' guur, maar mooi voBtbar-ureer
Lres, mBt de uind duars over het velrJ.
l./olgenr:e ueek de derby tegcn É-,kkrun.
i!,aar inet de hele schare niar rrkkru,r, r,rant ook dit zql
moeii"ijk uorden.
I, Va1k.
i,l
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Zalerdaq 18 april mcesten LJF oÍn dri* uurroeibal_
len teqen Grour,.r.
Honky noebt tennissen daarom hedden ue Rinse valk
êven als ]eider.
Ue gingen het veld og Ên Lrij kreqen de aftrap.
uat gepingel in de achteiiroeuá ven Grouu scocrde
h
rimmert, 1 -0.
iets daarna Romker 2-A.
{oen hebben ue evÊn eeen qcals ger.ne.akt, tot eï een

r 0ut
qemsekt in de verdeaiginc ven irrouu
ix
sionrJ.'.'eI!
alleen vool: rie kee;:er en if, iccorde 3_[, en
da.?r-

niJ neef t ili-r'rrnarr er Í')oc z Jíj ne,narki-;;
Íc*i.:e .,r,
íjts i:-3, rustslanc.l"
Ín dE rÈst ne:t i k ïct -li.:Í1 ,-orrri.!.{
-ll
r
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Xt : ;' n J;!. : :':: Í', I ::.,li
ln r,
l3
ï_ :lLras
_ :,,:,
ï : inet tennissen), dn
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kinst
ucl
in
slar: je sktiuue, ;-anl oo kinst-oer it hieie jiirl íár_
f
hinn* sjen"
i,.:

l:o
i '.-^l*
Lrj ..;fi;:_.Bn
lt-,T. f.el,J Dlo
r-li: :Fi-no,.
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een kans in;tar nee, noq
rraL
l-1.
J=
Fo" e'.1ën
'<eÉrt
l'ijii
er:elen, Íninke S_,J.
iJuurde hel uat lenqer ian Ëen kans kreËn i:cet,
i:;:

i,ai,rta i.li,'inerlr Z :<, dus 1,i _t.
ï*en rinl r'irauu Írist aer snelie uitval rijn* een re*
lenriael=Lrilt aÊ-KÊÍ-r. IK slni-li midden op lr*t rreld an
zê uaren fie zo.von1ri,.i, crote f-aut r;Brï ri.l, ;;=rïrí,t3t snelle y-de tikie hem naast"
iaerna h*eft íiarike,:ascoord ên lan.
ile eincstand 1-1-'lr grote neder'raaq uoor Grouu dus.
-toh. i,;ce!;es,

j?, ,

.- il :.(
''i--vi
l-l't',,
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a ÊerBt zaterdag, fi0as_
ten uij ook paasmaánC*g uree
voetbaLlen Ên r,rel tegen ijijT
Di t ua€. \/o0 r ófis sen src
belangrijxe r.redstrijtl,
Êr zijn namelijk _ï rrlceqen"Oíeuant
noQ
om het keinpiaenschan stíijcien,
f it zi jn naast nns no! U. i,1.. ï. Ëi1
laatsIa ontvrrnqen
ue zat*rdaq n,
-ciezc
ihuis i:rredi;kr
sn uel ón Z
uur,
Caan uij deze uedst,rijd r",innan, dan sïáat
onze pioec-'
i:o van áan, i;anl de IoiredÍ jk heef I nog'ï
nr.:nt
meer
den on$.
iiu de Lrsdstrijd val i.naendag.;-ij vertrokken oa J. uur
t''?l ?Ë'-t bijne komplete C1oàq ei-ï r,;i*i
naOAen er urel
f',t

rii

:l

nr r"roËLrel J.lj.l'.

th,:ig

{:Dq !Ës;r ...,::*rj.jn

r.,er-

loren had, irja ecrst noe enksle aannoedigende LJoorden van onzË coach, deze had ts nachts bijna niet
geslapenn gÍngen Lrij het veld in.0.l'i.ï.
had da aftrap en qinfmeteen ten aanval en bleaf dit nok doen.
l'liaar onzÊ achterhoede speelde LJeer srg safe, zndat
hun kansen minimaal bleven slecht,s 6án keer tegen rje
paal, In de eBrste helft uerd er dan ook niet gescoord, hoeuel Êr van alles uBrd geprobeerd.
Na da thee mnchten l,ti j voor de r.rind spelen en uil
ÊÊn van onze counters LJas het Halba die Brg goed
rnet h et hoo f d scoo rde
e r u.ras nu nog ongevÊer aan kr,lartiBr te spelen en
0, Í\,1. T. ging Êr van al1es aan doen om sp geli jke
hoogtÊ tË komen. Het tJas dan hun miduoor die uit een
hoge vosrzet scoorde en het L,as 1-1,
Dit hJas osk de eÍndstand en gezien het r.ledstrijdverloop moaten beide ploegen hiet r,rel tevreden mee zljn.
Ik hooo dat het Ëoarnster nubllek ons zaterdag tegan Ëorredijk massaal komt steunen en ons naar ÊÊn
overuinnÍng komt schreeuuen.
ï0ï ZATTRDAG DUSr orÍl ? uur ap het V0tTBALVIL0,

J" v.d. eer,
F1

H*r*n*t
:l*I*r *n*n*n*il*
j,g.ilEBilr.,jïli

ZgL

Ht55il',iVgSIis[

.ËCyS

0p Fapier leek dit niet zofn moeilijke uedst rijd
e ulo rden ,
lnmers ilLdeboorn op een 3e plaats, de Boys oF esn
5e, Éovendíen haddsn Lra de uÍtuedstrijd al met 4-j
geuonnen.
ïnch bleek al sne] dat Heerenveen zich niet bijvoorbaat bij ean nederlaag zou neerleggen,0ldeboorn met
de ulnd in de rus, uas urel sterker, maar dÍrt leverde
níet,'nËer op dan een paar kansjes" Die LJarÊn er voor
HeerenveÊn echler oak, maar voor beiden qeen cJoelpunten.
lia de rusl bl"eek hoe belangrijk de r.lind L,as, uant
nu L,as HeerenvÊen de ploeg die het meest aanviel,
0nze aanvallers bleken dit uÍtstekend te vinden, zij
kregen nu de ruimte die ze in de eerste helft gemist
hadden.
Dlt resulteerde al gauL, in ean doelpunt Lran Kees v.d,
t

t

!reid*, í',ja dil daelËunt, bL**i'' ir*l sr":e"{.nerl"d heï :,+l.Sde, eÊn rnaatr aanvallend Heerenv*en tegen *€jn e*Lràfif+
lijk cnunterend Cldebsa
Uoor Heerenteen leverde dit echLer nipts 0pr'rcnr
0ns nCIg tLlee doelpunten van Uillem ur Kalsbeek,
zodat het eigenlijk nog een dikke 3-il fi.'erulinninc
lll.

uerd"

il*n*s*

. f,errit {Jtler.
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pL?rB00RN 1d,LUI5p0Lrq 1d.
moesten paasmaandag Zg april voetballen tegen
Uí spol ia
"
Uij hadden
de aftrap en gingen evan in de aanval
maar hadden direct balverLies.
I

tI
I

I

[n za ging het eigenlijk steeds Lreer, en in de
tste minuut scoo rde f,eee Reitsma 'l -0,
In de pauzg kregen b;e sinas dat lras srq lekker.
In de t-ueede helft {ras tJispolia uat sterlier maar
het bleef 1-0 voor onsr
En zo Lras da eindstand ook,
Tot volEende ureek tegen Tijnje thuis.
laa

afz. Jan Uisser.
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tr zijn de laatste tijd uat. kledincstukk.en \,,eil
enkeLe van onzË leden i; de box ;;;k;árJant.
Het uas de laatste jaren gebruiketijË, uanneer er een
flinke hoeveelhqig IfeO:.nI zich in Ëe'nox
hDapt n;:d, Cat, dil verzamèlc uerrJ, Lraarna opge_
dit via
nËt krantje hekend oemaaki uerd,
De s*u11en die niet afoenaa.rd urerden qinqen'in de
zak vfln fnlexlrr
I'icneiijk r:nereert Êr fiomenteer noq iemand die
srrullen

verzarneld.;ianneer dit
fr*u*1 isn uilt
il ciit' vcsr rie eoede co*irdinatiehet
oai biJ het besruur
kenilaar nai<Ên.
iiiensen cJie snur-ren kr.rijtr:-:ken kunnen cit, r:ok zitijd uia het, kraril"iei, t<enfear n:akên.
iiaisk rare*rt l*i cÍat. t,ijdens het verkleden srul-1en

n, trlt
.: an",.
r L'ri*:
rjju:'.
ii-1
Ce ver'l{ggrde ias raken, L)A;1rnA
:-i:i-ei *eel i:::ti'l LttÉ l-aen za ueer kui;t
k;-.n.
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ËXTRA F€Rf firdtr

t
Ir zi jn enkele pri jzen van de Gi:itjïi \,tRLi]ï Ii,tC noa
niet' afqehaeld,
l"iet betreft hier misschien famil ieo kennis$en of
co11 eqa ! s van onze 1eden.
l..ianneer dit het oeval is, uillen uÍj U vriendelijk
verzoeken of U als tussenDerso0n t^ri1i fungeren ei'q
de orijs op de juiste bestemming te daen koflenn
Het qaal Êín de volqende nri j zen:
i/oetbalboek rrIerst de manri
telescoophengel
iiui ck spo rt ta,s
Sporttas U. V. 0ldebosrn

2JB9

liandkoffÍemolen

2812 ...,.

2792
2087
1

496

. .? .. . " t.

de i'laanr 0osterzee
[''i.Eer!sma, de Knice
Y. iiam-v.

I

Í'loJ.

an,

Tijnje

.,. t.T r r r. r.

Frijzen afhalen bij: l;i. v.d. i'';eulen,
ils, l',Jieuuroldstreat
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Boofnb€rgum-oldeholtpa*

1:i:ïrïrtffi:

OlJsbosrn i.2; Sparta.Robur &.2, Terschellins-BL,itenpost 3.1: Bákhuizen-Warga &?; HDT-Alikrum
0-?; TerschellinE-HDT 0-0.

Boornberg. lS.3l Akkrum
tg-l?
Warga
t9-29 HDT
lg- t7
Oldeholtp. 19-22 Mitdam
lg-l?
Oldeboqrn l9-2i Terschell t9-t5
Bakhuizen 19-20 $parta
lg-i3

Rabur

l9-l9 Biritenp.

. Eoornbergum err

- de$ràdeert,

lrVerga promoveren.

t9j

&ritcnpost
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Wedstrijdprogra mma zaterdag genioren
ZAïERDAG

25 APRJL ie8r.

le klas I (02r)

*

104,

R;tGGlG-Z:iubbesa

105 .

tc6.

Hrv.Boys ír-Bakkeveen
0Nï 4-R'rr ''

107.

Akkrum zm-Or.Boys

108.

0ldeboorn zm-Gorredijk zm

0.

.00

zín ?

4

zm

.0c
ll. 15

I

.00
? .00
?

2

P

Duipnans
./ , d. \ie1dt

A.

Blaakneer
fpp:nga
0verwi.jk

,
J.
L.

2

Wedstrijdprogramma junioren A
ZAïERDAG

2'

APRIL

Groea

,t

I98I.
4 (107)

2?8,
z?e.

0ffi'6a f:FËeq

230,
211,

l{olvega zm-VVI

5.[. Volberda
J.J. Jaeama

11.C0
11 ,00

YVC-0ldeboorn

M, Minkes

7,38

E. Soena (Sn)

lt-00

MK-Rensdo

Wedstriidprogramma junioren B
JÀT['?DAG 25 APRiL T981,

Poule 9 (22])

jii.

irnsum-Nieuwesehoot ZB
ZB-iteerenveen JB
0Ideboorn-Renado ZB

Jiq,

H. v.d. Veql
F.J. Kneefel
K. Post

GAVC

,1 tte.

junioren C
-Wedstriidprogramma
ZAIIRDAG ?5 APRII !SRI
€
,+

409.

r'leeien'reen

liolYega

4til.

Ílr\,.8ots

41r.
trl?,

?C -

!ldebc',rrn
12.45

.1C-L.angezrvaac

q1n

JC.-G4.Vf

0udehask Ê..titP

ioure iC-GorfeCijk

I

2L

?

3n

líUedstrijdprogramma pupillen D

zutfipAi 2:

APRIL

i.9Íil:

Pouls 4{9
bàb.trhV--fiI:l!?llá

687.
rÊ

Ihcr-ï rnsu*

Akkrur-ilos te r i.l i L ens
689,8 Ideboo rn - iij nj e
ói38.

e.00
9,00
9, C8

1C

Wedstriidprogramma pupillen

E

ZAIlRii{n 25 Àiqil lrrr.l;
Poule 5í2

:t

651ïM-rijn-je

11

655.i'/arga-Irnsun

LÍ,r.00

ES6.Akkrurn-GAVC ?

10.00

B97,WWS-flcieboorn

9,00

.00

Wedstrijdprogramma pupillen F
Vrijdag 24 april.
Saule .61Í:
906 LIrIIGEZÍII&{G

-

OLDEBO0B,ï

6.00 uur.

Wedstriid programma zondag senioren
ZONDAC

,+

26 ÀPRIL 1981,

Ie klás (801) 2 x

969,
966.
968.

Robur-0ldehol tpade
Bui tenpost-Boornber
Iriarga-Flí ldan

Y6t

HDT-Sparta

967 ,
.

9io,

l0l8.

1019.

t0?c.
lntl

Ë

I

.

IC].

I lOli.

2.08

E. v.d,Oam

tnn

Rayonieider
!{. de Gro'rl

,0È

2.r0
,00
10.00
2

J

0ertarp 5-Gersloot 2
Langezwaag }-Gorredijk

IrnsuB 4-0]deboorn J
i'{ispolia l-Read Sriart

i,

?.ao
?

H.lJergunr J-0N8 l
Eakkeveen 2-ïijnje 2
Boornbergum Z-Stanfries ?
Harkema l-Svrhuistcrveen J

0ldeboorn Z-ïFS
4e klas J (828)

I inl

t10z

guí'l

Bakhuízen-Ierschel-l:ng
Res. 2e kias D (8r0)

1017.

*

45

Akkrun-0 ldeboo rn

r0,

i..1,

Di

jk

H,A. Kuperus
H, Porte

i. Laanstra
ïh. Hamst-ra

10

l{.

Bron
r "J. Kneetel
,1,i. Nieuwenhoven

1o.00

5

van

3. Boqma
J. van Dekken

10,00

4

Dekkar

Wedstriid prograÍnma zaterdag senioren
ZAïÊRDAC
105.

*

1c6.

ii8.
109.

2 I-1I' 198I
<e kJas i it2i,,
:{6kkeveei zn-Ri!i J
Jucbeqa zn Z-Dr.Boys
?ot tevat

I

g

iirY.E.tys !i-Àki.,rufi zr

l-iarreciijk zD 2-0hI

f , \:erra

2.rfi

p ?-0ldeboorrr

i'1, i'lrokes
k. iepÍrB

?"irj

/r

2

'/. S lquu
L. fppingc

.00

Wedstrijdprogramma junioren A
ZAïIROAG 2-MTT T98i.

,(

21í)-

?11

2jz;
'11j.
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