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0ndanks dat de rainterstop. bij de meeste clubs al i.ras
ingegaan, moesten uij nog een inhaalr.redstrijd spelen tegen ïjonger Boys.
Na de overuinnÍng van vorige ureek op TiJnje, moest deze
uredstriJd oo* te Lrinnen zijn. lYlet in de basis 2 spelers
van het 2e elftal, n.1. Eddy als laatsts man voor Honkie
(r,rintersport)
HindrÍk op het middenveld"
wlet aen straffe"nurind tegen konden LrÊ de gehele 1e helÍ't
0L DEB00RN

uleinig spel mak€n.
Dit kr.ram doordat de passes niet aankurarnen en teveel- uerd
georobeerd om het. alleen te do€n.
lÍiaar kansen hebben ue ulel gehad, UiIl em rr maakte na een
solo 1-0 uat tevens de rus.tstancl uras.
0e ruststand Lras terecht, ínaar het spel liet veel te Lrensen over. Dus de ?e helft moest beter met aIs voordeel de
uind in de ruQr
En dat gebeurde ook zot het urerd spoedig 2-A, Lreer door
''Jil1em,3-CI door Tymen door ger,raldig aangevÊn van KIaas p.
4-C door een' strafschopr vBrsierd ên verzilverd door
Plet R. uelke onde'rult Lrerd gehaald door de laatste man
van Tj. Boys,
De gasten kuamen de ?e helft nlet meer aan de bal, zodat

Uancler en makkeltJke middag had.
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0vertredingen r"ierden er ulel geno69 gemaakt rJoor de gasten.
Het uerd 5-0 door Jan lÍ1. 8n 5-0 r,lerd het door Pieb R.
Door een vrije trapr genoman door Piet R., die de terugkaatsende bal met een strak en hard schot in de nÊtten
knal"de.

Uerder is.er ureinig van daze L,edstri jd te vertetlen,
all.een dat er nog 2 urissBls uerden ingezetr fl.I. Siegfried
Ulsser en Êta v.d. Laan.
Tym
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i j vertrokken om 11 uur naar Bolsr^rard, Omdat ue om 12
i
UUT Ëoesten uoetballen.
(ui =Àin ttjd uitzoekt moesten ze direkt.....).'.
Íïaa "r tOen LrB daar aankulamen, Uerd Ons verteLd dat de r.ledstr i jd een uur r^lerd uitgesteld, omdat een _andere r,redstri jd
nog áan de gang LJas en de andere velden afgekeur.d u, ren.
N u de r.redst rl j d.
je na een
H et Lras geen beste r,ledstrijdr maar uat r,ril
uur ulachten en een bijna uitgehongerde maag.
H.N.0-',! aantekenen, dat duurNa een kuartier speleri liet
de echter nlet lang of REs kuam langszÍJ na BBn fout in da
def ensie (r.r.:arschijnlijk de coËirainatie).
Nog vooq ruet scoorde o'ndergetekende met enige Bolsuarder
hul Írr 1-Z uat ook de ruststand uias.
N a rust scoorde L,P. het laatste doelpuntr 1-3 dus'
0e rest van het dozi jn kansen . die ue r.rel kregen, brachten
uJe dus om de r.relbekeÁde zeep (xtullr)
De eindstand Lras dus 1-3.
p.5. Ik meende voor de uedstrijd da vedette te
herkennenr maar lk heb hem verder in da
uedstrijd ook niet meer gezien.
7aL urel ean illusÍe geLreest zÍ.jn.
U
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"' . - Zondagmorgen om g uur vertrokken LJB naaIl Boornbargumr
de Êermet in ieOaónten een zu,,are r,redstrijd, omdat dlteen
geop
beide
L,e
omdat
en
ste L,as na de ulnterstop
deelde 3e Plaats stonden.
daar r'lel
D; earste hel.ft ging goedr €r uerd hler enfloot
dan
uat getrapt en n"9Étráp[r. d€ echeldsrechter
kaer.
een
dan
ook zo nu an
r,rerd ook haró" trà"Oe helft ging het, íRaar de uredstriJd
áàt *r uerd dus Íf inX in- omgetraptp urat dan ook menl'geen
of"n voeten en blauue plekken opleverde'
Keee. v. d" Uelde een mooie
Èlir*"r"g" ue t,rááàá n'"rrt kreeg
kreeg Kees K.
[àÁ" en Ëenutte deze dan ook, aven later
een kang en deza r..lerd ook benut, 2-A dus'
de ívlerenEr uaren ook nog 2 spelerg die na de-r.redatrljd
maar Pieter v.d. ÍÏeer
ioop in Grouu zjuden'meelopenr
dle
tíJdens ;; r.redstri jd' aI op z I n kop, omdat
van af'
8r-maar
7?g
deze
dus
"loho
Ëad,
,.n-t
constant last
""tpbedankt voor hEt inval.len.
uerder Douue B. nog
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0m kuart voo r tr,laalf moesten urÊ ln
om kurart over tuaalf te spelen teqen
i*t *" opviel Lras d,t iedereen zo op

r.

de box aanuezig zi jnt

Sllt Nylr'
tijd Ljasr volgens
in'
zín
mlj hadden za sr vandaag'uel
ach tlJ
Het L,as mool' ueer, treÍ een beetje f rist maar
hoer,rel??
oíir
zoveel
niat
kereLs van het derdá geven daar
zitten'
ook
uel
vandaag
het
De mannen van Sint NyÉ zagen
jd
10-0
e6n
aI
r.redstri
de
voor
É; ,;; 6Én. ot* voorspelde
voo

rsprong op

orlso

Dan de uradstrljd.
LJe er
Na een tijdje intraPPen en LJarm te loPen, kulamen
tegende
dan
hadden
shirts
kleur
achter dat Lre dezelf de

partij.
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[n r,re hebben toen de blauue shirts aangetrokkenr offi veruarring te voorkomsn.
Nou en toen de scheidsrechtar het lluitsignaal Qaf, kon
de
uedst rl-j d begiflt'tBFr
trlkít
zaí f; gek; zou de eerste helft erult en lYlaint
trzoefrt,
maat helaas kuarn zijn zLragÊr niet opdagen, hiJ
uoont nu trall€entt in Grouu,
Ànders kon ik hem ftog uel Bens meeeleuren om op tfjd te
komen, rnaar die ti jden zi in ger^reest, dus moest ik geli jk
aant reden,
Het r,rordt eên zuatB uedslrtjd, uant dit uarBn de kopLopers'
lYlaar r^re hadden É6n hoop, uit hebben h,B qaliJk gespeeld.
Het speelde lekker de eerste helftr naar uat heen sn Lrger
gespeeld te hebbenp kon Kees v.d'U. met zijn teen een
voorzet benutten, het uerd 1-0
fllaar de tegenpartij :coorde voor de rust 1'1,
In de tr.reeds nelit hebben r,re de joker ingezetr ÍYleint
tlzogFtt.
PÍeter de tílr t^rês inmiddel-s ook gekOmen Bn Lras eerste resgrve.
Het ging gelijk al mis Ín de traeede helFtr de anderen
gcoo rdenr
Hoe dat allemaal precies ging, ureet ik niet mear, maar
het uas uel 2-1.
Het Llerd dus nog knokken geblazen en het r,lerd I aloond met
2-2.
l,Jie die gezet heeft uleel ik ook niet preciea m88rr ik meende vanrtZOeftl. lYlaar in ieder 9eV Ir r.le hebben er Lreer een
punt blj.
Na heertljk te hebben gedoucht, en Lt ar ik bijna nog miJn
onderkleren kuijtraakte, de pBrsoon zal ik maar niet noemBn; biJ de meester ltel bekent !
Hebben r^le ln de kantlna nog een gLaasje Fris genuttlgt.
Hans P. L,as ook aanuezÍg, hii kon nlat voetballenr ul nt
hij had last van de keeln
Haàr r.le vonden in de kantine het Juiste medicljnr En het
is r,,Êêr ardig opgeknapt.
Volgende ueek uJser thuis, om tien uur' dus tot dE volo

,

gende ueek.

i,B.
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Zaterdag etndeliJk uÊBr Êsn uedstrlJd na de lange
uint erato p.
Ue vertrokken om half tr.ree ult het Ooelhof om h;lf
drle te voetballen tegen Tzum,
De gehele rJedstrtjd L,as 0ldeboorn de betere ploegt
maar van het scoran kr,ram due nlets terechtr Lraar het
Zn btljkbaar Ínoeite heeft.
Oan, dóor Ëlen foutje ih de achterhsede, zoals mbestal,
met 1-0 achtar kuam,
'Na de rust esn r.rlseel3 fl.I. D. Bethlehem voor

H. v.d.

ÍYlger.

Het voet'ba} op zlch geli jk aan de 1e helftr uat Tzum
2 gaals opleverde.
Een klelne nederlaag, maar daarom niet getreurd.
Volgende kear beterr het kan best.
J. vr K.
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elftal êen nieur.le Alcohol sn 0ru9 teet heeft
ultgevondeq door een oEfenL,Edstrtjd te spelen
Er sommige spelers beroerd aan toa uraren
7e door het bestuur metaen ESSI 1 uedstrtid geachorst
zijn
óere epelers 2 keer verplicht trainEn ook nog te t'relnlg vÍnden
Ze d:arom zondag rs ochtends zonder geslapen te hebben
de U Uel nog even om liapen
Er ook in het 5e elftal 1 omlooPt
Deze geLukkig tijdane de boottocht nog kon pitten
ons 2e elft,:1 bang is voor een donkere huidskleur
7e daaron maar thuts bleven tegan F.C. Nuserant
Daze ploeg zlch daarom maar teruggetrokken heeft uÍt
Ons 1e

de competitle
De

kan

teider van het Se-eLftal niet zonder ziJn vrouL, u,eg

ZlJn hoofd dan oP hol slaat
HiJ beglnt met een broodja zoute harlng en elndlgd mat
bier en jonge vrouusn
Hij Llever 2 van 25 heeft dan 1 van een dikke 50
0m hen de boot nooit aangekomen LJas ln Harlingen
HrJ het tegengestelde Lhuis aan vrouLr TJits heeft verteld
0e keeper van het 5e' elFtal ge€n gÊuons is
Hij soms als laatste man fungaert
Er daardoor op Terechelling €en niauue carnavals hit
is gemaakt
Oit de tltel heeft:
Voor de keÉper nog eenmaal troelala.
af,z. fen mgtroos.
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Schelderechter: piet ïysma
0ldeboórn Zuid.
ToeschouLr€rst 2O.000.
HEERENVETN_ 3B - SLD_EB00RN 18.ue moesten zaterdag 16' maart voetbalLen om 11 uurr
Ue speelden maar met 10 man.
de aftrapr Lrê speelden niet zo goed.
!f: haddan
ÍIaar
L,e Lristen ons toch te redden. De spelárs v,.n
Heerenveen kr,lamen r.lel in de buurt van ons strafschopgebled.
lvlaar Theun Poepjes r.rist de ballen bij de goal L,eg te
houden.
0p asn gegeven moment kreeg Harry Brandsma de bal.,
gín9 naar de'9oa1 €n schoot hem mooi Ín de hoek.
ilij
(Harm 0osterbaan dacht natuurlijk een moole goal uit
Stadion i

het

boekJe.).
Toen r.ras het al gauL, pauzac
de pauzÊ gebeurde Br verder
. Nade
dus
eindstand b/ae 1-0.

niets bljzondere,

Siemsn-hlillem.

Zaterdag 29-12-t 84,
Ue gingen met voll-e rnoed ult 0ldeboo rn r.rê9, naar
Tij nje toe.
Ue dachten dÍt r,rinnen !J€ uÊl,
Lat er stonden Lre op het veldr €B J. Poepjes stond op
goa l.

Lat er ecoorde Ti jnje 0-'1.
Ue dachten een foutJe Ín de achterhoede,
Dus speelden ue rustig door.
rij nJÊ scoorde nog een goal en nog 1.
Dus glngan ue met 0-3 de rust ín.
I n de 2e helft ging 0,, de Vries CIp goal.
Ue voetbalden nu beter en teltsje gaf uit de. hoek e€n
moo i schot naar Arjen toe bij de goal.
Hel aas Arjen schopte naast de goal,
Lat ar zette Tijnje nog aen goal, dus 4-O,
Bij de volgende goal van Tijnje vlel ónze keeper om, 0-5,
ïij nje zatte nog 1, 0-6.
Lat Br nog Elen heel mooi goal van Ti jnje, A-7.
Ua ginqen verslagen naar huis.

J. Hofstra.
HEJ ZAALU0tTBALI0tflNB0 I, llaandag 24
moesten ure voetballen in de
trsteegdenhal"december
1n Appelscha.
Ue konden het, eerst niet vinden en toen raakten t.,e

Lyckle en Hendrik ook nog kuÍjt, maar na €sn tljdje
vondan LJe elkaar Lr€gr,
Uij moesten, 3 uedstrljden spêlsn.

-
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0e eerste rnoesten r,Je tegen Jubbega.
e verlo r'en h,i j met 3- 1 .
Uietse Huisman maakte voor ons het.doelpunt,
Ue hadden niet allemaal goede schosnen aBn, dus gl eden
ue tel'kensr uit.
Daf'uas uel jammer,
De tr,reede uedstri jd schri j Ft Uietse en da derde Eeltsje"
Di

Arjen
D pupillen. -

IERUISPFL.

-

0L0tB00RN.-

0p 9 maart na de r,linterstop, gingen uij L,eer voor de
eerste keer voetballen.
UIJ moesten uit tegen Terr^rlspelr
0m 11 uur ziJn i-,1J vertrokken,
Daaraan gekomen hebbeh Lrij ons verkleed.
Da aerste helft hebben LriJ niet za goed gespeeld..
Ue konden me kaar niat zo qoed vinden,
0e spitsen L, ren blj de klàper.
Daardoor r.rerd het al gauul 3-0 voor de tegenstandsr.
In de tr,reeda helft glng het stukken beter,
Poepjes heeft ons in da pauz€ verteld ru t L,iJ moesten
d6 en,
tJij gingen nu met zijn dertienen het veld in,
Lute en Cor Lraren de beide jokers.
De spitsen stonden nu uel op hun plaats.
Toen hebben uij 4 goeLe kansen gehad.
Eên hiervan uerd dóor. cor benut-uraardoor de eÍndstand
tenslotte 5-1 uerd.

DÍrk-Jan

<EÈ.
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Tamminga.

E-Petecrr
E FupiIIen

RNSUIÏ OL DEBOO RN. - 1-3,
Zaterdag 9 maart moesten L,e naar Irnsurn om half 10
ureq dat vonden ue uel leuk.
Ua moesten LJeg maar L,e uouden thuis voetballen en toEn
rJB er Lraren moesten LJe nog omkledenr maar ik had de
kLeren al aan dus 1k L,as za klaar.
Ue beginnenr fla een paar mlnuten maakten de tegenstanders een goal Bn toen bras het 1-0 voor Irnsum maar
Henderlco maaktê r.'€tBrt goal toen uas het rust.
Na de rust stond heb 1-1 maar Slete maakt,q een qoal
en toen stond het 2-1 voor Oldeboorn Ên toen''uas
Harm Idsinga gebLasseerd, maar toen maakte Slete L,e€tr
aen goal en toen stond het 3-1 voor OLdeboorn'
en toen. ulas het voetballen af gelopBn.
I

Pieter

.

..,

.fu*.,
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Poepjes.

B
iunioren
2' IAARÏ 1985.
ZATERDAG

5e

kles E (228)

09-07 fijnje ZB-Reed Srart 28
06-10 0ldeboorn-Nreureschoot 48

11

.00

rt.00

pupillen

junioren C
2' I'IAARï I98'.

E

ZATERDAG.?] !4AARr re85.

ZATERDAG

Je klas H

(lfti

rr nn 06-04 0ldeboorn-G.A,V.C. 2
ii'IX Of-0r Irnsur Z-Nieffieschoot
"'"" oi.-02 JubÉega 2-Gerslool

l0-0ó sv 0lyphia-flildam
0l-08 0ldeboorn-Bakkevêen

zaterdag senioren
ZAïFRDAG 30

lC .00
1.0 .00

J

10.00

pupillen D

{AARï 1989.:

Zntgioac-zr.-tnnqlUg::

2e klas 0 (006)
09-08 H.J.S,C.-oldeboorn zn

ln ln

i;:óó
ii:óó
ia.ló

i0-07 E.B.C,-Nijland

01-09 Akkrun zsr-oudehaske
02-04 ï.0.P.'61-ïzurn

0l-12 Arum-scharnegoutul

KIas 4]4
66T4 %"dhui'zen-Tionqer Bovs.
05-0J Heernveense Bovs 2-0ldeboorn
o1-02 Tijnje-trjisPolia

10. 00
18

.00

lo. {i0

U4,tO

B
iunioren
zAÍgRoAG l0 lrAARrL98.5.
5e klas E (228)
08-07 Delfetrahuizen-Read Swart 28
09-06 ïijnje 28-01@boorn
0l-05 lleerenveense Boys 5B-lleerenveen
02-04 tlieuweschoot IB-SC Joure l8
0l-1"0 0udehaske 28-Nieuweschoot &B

11.00

9.ta

JB

9.00
11"00

!n.oo

C
iunioren
zAïERpAq ,0 l,lAARr
le klás

H (]15)

10.00

l). ]0

02-04 Sport Vereent-Oe Blêsse

Suart-sv 0lyphia

pupillen E
ZATERDAG

KIás

}O

I.IAART

198'.

r0.00

.,.

525

i1.00

0l-06 Jubbega 2-Oldeboorn
02-05 Gerslàot-Irnsum

HAART

t985.

16-39 02-0i tdispolia-lftaerenvecnse Eoys
11.39 01-0í1 0ldeboorn-ïjonger Boys

0l-09 0lêboorn-Íijnje
Read

j'-0

ri.iq

Klss 4)4
0l-06 Iijnje^Zendhuizen

f:85.

08-07 Bakkeveen-UdiroE
09-06 0e Griffioen-Hildem

0]-10

pupillen D
zArEqDAG

r0 .00

2

0)-04 Nieuweschoot f-G.A.V.C,

2

10.00
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2

B0

t0.00

ll.r5

zondag senioren
Z0NDAG

24 HASRI

t98t:

le ilas E (Bt7)

+'

63:iE-Hubert geek 6-Lermer
05.-11 G.A.V.C. 4-Tefhorne
04-0i F.F.5. _z-0ldeboorn 2
4€

)È

*

klas J

rt-

t

ll.l0

(8Zg)

klas c (8]?)
di-86 warqa 5-Olceboorn

10.00
10 ,00

I? .00

5e

10.00

5

zondag senioren
lt

f'rAARï 1e85,

TÍJd

2e ktaq B (80])
n9-08 Tjongêr Boys-0oeLersLreek
l0-07 sv ïhor-0ldeboorn
01-05 tlispolia-ïi jnje
02-04 0,0.V,-Gersloot
0 l-l ? De tr'lesthoek-Zandhuizen
lê k18s E (8l7)
igfd's-{fi khrJi.en }-Akkrw ?
10-07 LeÍnÍner
5n6ek 'ló
'-N.ieuseschoot
li-06 lerhorne-HuberL
Bl-05 0ldeboorn 2-C.A.V.C. 4

4e klas J (828)
6E:67 sv-nl--yphià 6-0ldetroorn ]
09-06 5C Boornbergun 4-Dl0/0osternolde
02-t)4 Íijnje )-Rensdo 4
0l-10 Akkrun 4-uldehollPade ít
5e klas G (817)
08-07 De t.làlden 4-Akkrum 5

0l-05

t-A.V,V, 2
02-04 lfhstín 5-Nicator
5e klas H (B]81
08-0? Nicator ll-i.larga

*

.00
10.00

07-10 0ldaboorn )..Oldeholtpode 4
02-tll ïijnje l-Akkrum 4
09-04 5C Eootnbergun -Renadq 4

z0iloAc

$

rl

5

trJarga

t4 .0Íl

1],

10

14.00
14.c0
12.
10
14

10.

6

]0

,00
.00

l0

lÍt .00
10 ,00
12.00

lc.00
i0. r0

9,t0

12

10. 80

ó

12.

09-06 Rood GeeI 7-Black Boys 5
02-04 Harlinqen 5-ïrynwàIden 6
0l-I0 0ldeboorn 4-friesland 7

]0

1l .00
10.

l0

10.00
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