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overzieht
Helaas ook dit r.reekend een povÊr resr.llbaat bij de senioren.
Van de 4 plcegen 6Én puntjes, teruiIjJ. êr 3 elft,allen
thuis innesten spelen, r,lelke dan ook g€en enkel punt, je kcn*
den bemachtiq€n.
Het 4e moest thuis tegen Friesland 7 en moest toezíen
dat de punten nee naar Leeuuarden gingen.
0ndanks da! Cor Lreer sterk door zijn Uilly uerd aangÊmoedÍgd mocht hÍj 6 keer de bal" uÍt het net halen, ter,.ri j1 de aanval sr maai 1 kon J'aten aantekenen,
7e zullen in ieder geval nog 14 dagen noeten urachten o{n
ook ueer eens eËn paar puntjes te pakken.
Oat kan dan thuis tagen Uarga 5"
Het uordt ten haogste tiJd na aL die nedarlagen.

0LDtBUDRIi 3 moest naar 0osLerurolde om 0.I.C. 5 prciíie;ren ee,n paar puntjes aF te snoepenl urat er aanvankelijk
ook urel op leek, urant tot vool een kLrartier voor het einde, nog steeds, ê1 LJas het krape 9€l-l 1-0 voorsprong.
iïaar het aaqdrÍngen van D.I.0. resulteerde uiteindelijk
in een doelp-unt, maar dat neemt niet L,eg dat alLeen
het 3e deze ueek l punt r^rist te behouden.
Ook jullie, in verband met het 60-iarig bestaan van
de V.U. 0ldeboorn volgend ueekend vríj en over 14 dagen
uJeer een uitr.redstri jdr Lreer naar de StellingLrêrven, n,1.
Haulerr,rijk 4.
Dit za1 ueer niet gemakkelijk uordenr maar probeer in
" ""p'."'r-'--'l
ieder geval ueer 1 punt te pakkenr
Dan 0L0EB00RN 2, - ja ueer Ben nederlaag Ên ual tegen
Renado 2, de *,oplopÉtr het urerd 3-0r jongens er moet zo
langzamerhand uat gebeuren, anders zLet het ar niet zo
best uit,
0ok volgend ueekend dus vrijr Ínaar daarop naàr Bakkeveen
2, Hopelijk deze keer eens ueer 1 of 2 puntjes.
Jullie zijn ze nodig.
Aan een voorspelling zaL ik me niet'r.ragsnr misschien
eindelijk L,eer €ens een-verrassing en halen jul1ie daar
2 punten.
0LDEB00RN t had ook het genoegen een koploper te ontvangen eR uel Bakhuizen.
Bakhuizen zou bij een overuinning zeker zijn van PDomotie, teruijl 0ldeboorn in verba'nd met degradatie ook
moest uinnen.
Het uerd dan ook een u;edstri jd r.raarin de zenuuren het uederzijds zvraar te verduren hadden.
Bakhuizen ,,ras vooral in de eerste hel-f t, de betere' ploeq
en Oldeboorn zag met de rust dan ook tegen een eigenlijk
hopeloze 2-A achterstand aan.
Na de rust meer druk van Oldeboorn-zijde uraar ook deze
keer het beetje geluk bij ontbrakr uat zo broodnodig ls.
Uel kon ée achterstand tot 2-1 verkleind ulordenr maar
Bakhuizen kan zich vanaf zondag 4e-klasser noemen.
0ver 14'dagen moeten er echter 2 puntjas koment zo niet,
dan zÍet het er voor ons 1e niet zo best uit, urat degradatle betreft,
Tijnje, Éveneens degradatie-kandidaat zaL zich tot het
uiterste verzetten en LJe kunnen dan sok ueer ean ZB[tutlslopende, Ínaar spannende r,ledstrijd tegemoet zienp LJáêrbij hopelijk de beide puntjes in Oldeboorn zullen bliiven.
ó

Dan tot slot.nog een prognose van de ársr zaterdag tÊ
spelen uiedslrijd in verband met het 60-jarig bestaai uêil
cnze vereniging, tussen Êen A en B elftà1,

Al hebben zehet dan over gacostumeerd voetbal, dat
zegt mij niet zoveel, tenmínste ik heb nog nooit,,,an
naakt-voetbal gehoord.
0m nu een voorspelJ.ing te geven vanrtuie gaat dit, ulnnenrf
dat lijkt me erg moeilÍjk, maar als ik zo áie soms heel
bekende namsn zíe, uelke stonden vermeld in clubblad
no. 17 , geloof ik toch dat de routine de doorslag r.rel eens
zou kunnen geven en daL het ir-team, tenminste ali ze
daar gebruik van kunnen maken, met de puntjes gaat slrijk en.
Ívlearr êfi dat zar zeker gebeuran, de bal kan soms raar-i'

ro11en.
Ook kan de scheidsrechter
tuurlijk veel aan doen.

nÍet zo r n bekende nap-Ír ) er nal.,Jat mÍj betreft.komt die als overurinnaar uit de stri jd.
Ik ueet echter niet hoe standvasttg die man in t zr,ie rt
zaL zijn, maar ik heb uel het idee dal hem meniq krat
met vocht zal urorden aangebïden.
uandaar dan aok dat Ík heel cldeboorn oproep om allemaal
aanuezig te zíjn, urant mocht blijken dat hij zich heeflt
raten omkopen, dan gaan ue gezamàr.i5t< een klacht índienen bij de K.N.U,B.
Natuurl.ijk komt het publiek niet a11een daarom, uant
het ulo rd zeker een avond je om de lachsFieren Lreer een$
behoorlijk te laten uerken.
0ldeboornsters houd die avond r.,ri j, het beging om ? iJ'JR
en zeg later niet, ilLras ik ma? r even gaan kijkenrr, uant
dan hebt U heel r^lat gemist.
(

?

allen tol 7-t,TíÊlqG op het ,,_jCtTEíLUILD, uaar
vanaf 10.45 uur het 6l-J'rRïG bestaan qrotendeels
uord herdachtr ilêt om 21.00 uur in hotel
C0tRqtS het grote sluitst'.rk.
Dus
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Nadat onze sponser A.N. de nodige

kaartjes had verkocht aan de Ëakhuizer supporters,
en ik zoals ger,roonlijk de rtverkeerdettloten had gskocht, kuamen de ItISZtREN ÍYlANNENft het veld op dravan,
gevolgd door de mannen van rtlvi0USn. GeLukkig hebben
die nu ook ueer e€n nieuure sponsar. Ik geloof dat er
FA, ILtïtT op hun shirt stond????
Smdat het een belangrijke r.ledstrijd Lras had ik een
plekje gezocht tussen tuee trkennersrf nI. Gerrit 0 en
f,an de J. í\iaar toen de klei nste van die tulee begon te
jammeren over uerkeert terugspeLen ben ik maar r.reÊr
vert,rokken. í.iou ja. . .. ju11ie begri jpen het zeker ulel l
verkeert- t,erugspe1en...,boern... ÊÍ-t 1-0 achter. tjet
voor rje rust moest Uander ook nog een keer flink aan
de frnoodrem trekkenn (zo naem je tegenuoordig tn been
van een tegenstander) Ous bal 6p de stip.
t'Ju deed i..Jander presies het, zelfde r.lat ik t,huis op de
bank ook doe. Je zoekt een hoek uit, ie tigt. Iekkêt....
maar.,.,tJát je dan urilt gri jpen ligt dan allang in

de anciere hoek. ftesultaat... Z-O achier en een vuÍ1
shirt voor Annie.
in cie rust, had ik urat problemen met cie koÊfie.
Ik kon fl.r. mijn kopje door de aanhoudencje regen nie +
leeg tcrijgen.Ífn lelke g. zijn pijp uas ook aÍ,uitgeregËnd. (t':oet, je voortaan qeLrDcin esn stuk koek bov en
houden 3elke) Toen de spalerá rreer hel veld op tr,ràinÊn zag ik de trainer noo enen zijn petje afnemenr?? 2?
zeker voor de dames in d; nkanti;;; ?l"".ou drr máar
staan een paar uur in de kou)
ik besloot om een droog snderkomen elders inhe t
dof p te zoeken om daar dan de uitslag af te r*rachten.
uolgens de rkennÊr$rt uas de tueede nórrt beter dan
de eerste, maar dat zijn Lre uler geulend van 0LDtB00RN l.
Tiemen (Tymen of ïinen)
nog een keer en dat
""oorde
bracht dus de stancJ sp Z-l
vacr Êalihuizen.
tlLt-uL.
rc

GGGGGGG,GGGG,G,G,G,
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Teruijl iedereen rekker a.an f"t middagrnaeL za|, fioESlen r.rij aantreden tegen de koploper.
l"orige r.leek hadden uà tot onze schrik ontdekt, dat ui.i
--'
op r de 12e plaats (van de 1?) staanr
llus sr moest r.lat gebeuren.
Na eenttuítstekándettintraining begonnen ue vor goede nroed aan de strijd.
Het eerste harf uur deden uB niet eens za erg veel ofi+
der voor onzB tegenstandersr Lrê kregen zerf"-noa-;";ge kansen.
Plaana zo tn 40 minuten moesten L,e tach ons hoofd buigen
v00r de sterk tikkendá tegenpartij, dus de rust in.met
ËÊn achterstand,
RtÍ!Ê D0 .2,

In de rust heb ik lekker gedoucht (rnet mi jn bli v za€p_
je) '
ueer op het veld aangekomen bleek dat r.rij reeds met
Z*fr achterstonden
0e jongens Frobeerden nog uan arres" rnaar teveroeefs.
Êenads r,rist zelfs in de Íaatst,e minuten o",t"nË-nol'
op 3-C te brengen.
Dit Lras t evens de eindstand,
uolgende ueek neem ik enze Oorno-vla-specialiet nog
evÊn onder handen, omdat deze eigenrijk dit versruqj*
had rnoeten
j
a

schri uen.
Hopelijk is hij dan noQ in staat om cver tuee
tegen Bakkeveen aan Le tieden.
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Robert ,ledf o rd
{:errescoop).

Lreken

Heb je in
goed poepen trek,
leg dan de
handeÍr in de nek,
steun de ellebogen
op de knie
en je kunt poepen
als een genie

fn dit L,as volgens ons ook
JOHANN[5 p0ip][S aan het doen,
urant ",ij ontvingen helaas geen
verslag van hgrn.
redaktie.

ZATTRDAG

is het dan ZE5TïG Jt1! ft geleden dat

de voetbalvereniging 0LDEA03Rt'i r.ierd opgericht.
Omdat L,e nu eenmaal nÍet royaal bij kas
zitten, heeft het bestuur besloten om er een
eenvoudige herdenking van te maken, rnet een
gezellige daq voor alle leden en doneteurs.
0verdag heeft de Jeugdcommissie een programma samengesteld voor de jeugd en I s avonds is er een Seestavond uaar iedereen
r,lo

rdt veruracht.

begint het met een gacostumeerde
V0tTBALUfDSïRIJD, uraar niet alleen leden aan
[m ZtUtN

UUR

deelnemen, maar ook donáteurs,
Tijdens het feestprogramÍna vanaf NTGEN UUR
urordt er door 2 atLiesten een paar maal een
shor,l-p ro g ramma opgevoerd.
Uelke artiesten, dat zaL U verrassen (ze koÍFen niet, uit Utingeradeel ) .

Bij het proqramÍne voor de jeugd zijn mseilijkheden ontstaan over keeper de Boer, die
van zijn club Heerenveen geen vrijaf kan krijgenr omdat ze zeLf moeten voetballen.
fr uordt driftig gezocht naar een vervangerr
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*+Ê Ue hopen dat L,e mooi ueer zullen ireFfen
en dat
LrÊ Ëen gezellige dag mogen hebben.
t
JÉ

ts Avonds om NEGTN uur u,orden alle LEDTN en
DONgTEURS en ook onze JEUGDLtDtN, die van hun
ouders toestamming hebbenr v€lruracht op
ft[5Tr V0ND in iJ0TEL G0tRR[5. -

ffir

Deze ueek ontvingen

Lrij

DIO,/ONSTERUOLDT
OLDTBOOÊN

4.

6-

OLDTBOORN

FRIISLAND
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hrstuur

van

de volgende r,redstrijden GtiN
7

de

UTRSLAG
3

€l leife
Met grote blijdschap geven wlj
kennis van de geboorte van
onze zoon

Ronald Cabe
Wij noemen hem

Komt

u

RONALD.

Ínaar eens

naar hem kijken.

Hij woont op
Sparstraàt

4,

Oldeboorn.

Martinus Rodenburg
Hiltje Rodenburg-Sinnema
Oldeboorn, 29 maart 1983
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Poule 616

* bf'7ïÏïeboorn-tijnje

01-06 Akkrum-sv Thor
02-05 F"F"S"-Read S'.rart
O]-04 lleelenveensc Boys-Lan6ezr.raag
Vriiriac ?2 àpril €Cl aanvanc 16.,Qlrgur.
Poule 616
07-08 Tijnje-ï;ispolia
06-09 Thor-0trdeboorn
05-01 Read Swarl -Akhrum
04-02 Langezuraag-FFS
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