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Oit uat betref t de r,redstrijden van zondag I Bovr
Zondagrnorgen moeet Otdeboorn 3 thuÍs aantreden
tegen Dokkum 5. 0p zlch hoefde dtt ge€n probleem
tg zÍJn, ulant in Dokkum hadden ze met S-Z gtsL,onnÊn.
illcts Lras echter minder L,sar, vooral ln de earste
helft uras Ookkum de betere ploeg Bn die 1-B ruststand ln het voordeel van de gasten L,aE zekar vEF-

dlend. Hclaas 26 hadden tcvael vEn zlchzelf gevergd
actÍef gevoetbald ên daardverheen veel gepraát en
gakankeg uat natuurliJk zear vermoeiend is Bn ik
denk zo dpt Keeg ln de rust ook usl gepraat heeft,
ls dlt nÍ'èt h"! geval dan kan het ntót andars zijÁ
dan dat,dit elftal nlEt' een trainlng mist, uant
na de.rust uaren de BoarnsLers aen klaese beter
sn toen de. echeidsrechtar zich genoodzaakt zag
ook nog 6en Ookkumrrer te laten douchen hras hel
hek helemaal van da dam en gcoorde het Se sr
rustlg op los an uerd het na die B-1 rust,stand
zelft nog aên 7-1 overuinning. Kan alieen maar
zsggsn volhoUden met da tralning dan r.lordt elk
elftal ln de tueade helft gepakl.
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0ldeboorn 4 moeat naar VVAengr^rlrdan ?, een opgaaf
uaar op het eerste gazicht niet veel succe! L,as
uaggeLegd. Dat 4e, aBn elgenzlnnlg el.ftal, heaft
dan echter elndelljk, dat betekEnt'veel te laat
de moed olgebracht om de Joker 1n te zatten, dlt
dan Ín de vorm van Heico van 0ijk sn zorJsar het
had resultaat. Hoe lgtt mogeliJk maar het eerste
puntje is blnnan, het urerd n,l. een 2-2 geliJkapel.
AI ls het dan maar 1 puntja, langa deze usg van
harte gafallclteerd en ura hopen dan ook op meer

punten.

'

0ldeboorn 1 stond ook voor a€n zu,ar€ opgaaf, ult
tagen St.Jacob. Het 1a draaide vorig seÍzoen ultstekend maar toen tegen St.Jacob begon de mlsarrs
mat de eerste nederlaag, zodat de mannen v€n
Koolgtra gel,aarcchuud tJsrgrtr 7a begonnen dan vooraI da aarats helft knap aanvallend En St.Jacob
kon zlch hoofdzakel.iJk beperkEn tot verdedigBn.
Ean knappe goal van Harke bracht 0ldeboorn op ean
1-0 voorspron. HElaas blaef het biJ die Bne goal

er hadden m6€r ln gemgeten of beter gezagd het had
voor da ruat afgemaakt noetEn uorden. Na da rust
uae bÍj 0ldeboorn de organisatle geheel zoek sn
lk zsg niet te veel met, St.Jacob bahaalde een v6Ddlende 3-1 overullnnlng. Hler hrn ten opzlchte van
het Se geateld ulorden, haran van hat 1e hoe zlt
hat met de trainlng
Uoor alle duldelijkheid, 0ldeboorn 2 uaË vriJ.

Zondag 1 5 november,
Uoor daza zondag Lraren

alleen voor het 3e en het
4a uedstrijden gepland. 0ok het 4e L,as vriJ L,egÊne
terreinafkeurlng, ue1 moest het 3E naar 05I 6.
Thuis gBuonnen van dla ploeg met 7-1 dus
0SI L,as zeker beluet op een revancha, het had nlet
eemogen maar het lukte hen ueI, de Boarnsters
konden mel €en 3-Z nederlaag hulsu,aarts keren.
:
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Dan nog zoals beloofd de stand

l Soerta
2 Buí teripos t
3 BoornbÊrgum
4 Bakhuizen
5 Thor
6 St.3acob
7 BLeu Boys
B 0ldeboorn
9 AUV
l0.'Aenguirden
11 FFs
12 oNV

10-19
O-17
10-15
1n-12
9- I
10- 9
9- I
10- 7
8-5
8- 4
8- 4
9- 2
1

in de 2a kl.

A.

4?-"6
25-14
2A- 7
26-12
19-17

18-25
1 8-25

,

18-27
11-22
1g-?g

6-24
8-36

Programma ?2 nov.

0ldeboorn 1 ontvangt Bultenpost sn dit zal voor de
Eoarnsters vermoedefiJk een te zuars opgaaf rijn,
of zul1en ze eindeliJk eens voor een verassing
zo

rggnr

-

Oldeboorn 2 gaat naar Gorredljk 5 en zal lekar
puntJe mea naar huÍs nem€n.

een

ïenslotte Oldeboorn 3 ontvangt FUC I om 1 0 uur
en zal ar zekar alles aan doan om revanche te
nemên op de 1e nederlaaq dle de Boarnsters moesten
incasseren
Het 4e ls vrij
e

Programme 29 novr
Voor 0ldeboorn 1 uear ueinlg kans op succes R.lo
uit tegen BoornberguÍrr Een gelljkspel bevechten
zou sen knappe prsstatie zijn. Ua zullen maar
afr;achten.

Oldeboorn 2 ontvangt Read Sr^rart 4 om 11 uuro
ïn da KniJpe uerd lndertiJd a€rn gellJkspel bahaald Bn LrÊ verr,rachten nu dan ook dat beide
puntjes 1n Oldeboorn bLljvsni

0ldeboorn 3 gaal op bezoE.k bfJ Ooster.streek 4.
ïhule ean overr,rlnning behaald maar het is nu
eenmaal eer1, uispelturige ploeg maar BBn geliJk
spal moet er minstens uitkomen
ook oLdeboorn 4 rnag u,€er e€ns aantreden en uel
t,huis om 10.30 uur tegen He. v'een 7 ,
Oaar nog al verl.oren maar .het; 1e puntJe is'binnen
Én mieschien kunnen zB voor €Bn v8rags1n9 zorgen'
Het is ze van harte gegund. De gteun van een
:

t;irijt-áanta1 aupor[eis
verrlónten. Ueel succeer

Zondag 1

nov.

kan'

missclien uonderen

Oldeboorn 2 - LJolvega'

uur thuia spÊl€n.
ue alleen dat dle varl Hov€en
r^listen
Uolvega
uan
had ger^lonnart r^laar uij dlk van hadden verloren.
lJe várurachten asn zL,ara dobber u'at hett 2a aan
het elnde bleek ook btElee
Na B€n goed spelenda B€rste helft van oldeboorn
en veel-gezBu.r €rn gemekker Y.an de tegenstanders
óinó"n ,á o" ruet ín met 2-0' voorsprong met goals
van Dick Bn 6arke'
Na da rust ging het Barst ook nog goed. t'ot na
6ngsvFer 10-mii. spelen de gemakzucht toesloeq
en iedereen van ons begon te' knoelen, uat re,sulteerde Ín êen doelpunt van de andere zljda (Z-t)'
Nu moagt er dus t,ger urat gebeuren uat dug ook
geschlede in een goal ván Hendrlk N.
Ue moegten om 11

r*

beurt uÊsr aan Llolvega die eÊn goede
tueede helft speelde.
De ptoeg benutta een Índirecte vriJe trap die nog
net even door Uiepke (die meent hoog leraar ln de
voatbalkunde te zÍjn aan zfn geJammàr te horen),
over onz€ verraste keeper Uatze heen uerd gelopt.
Nu L,as de

3-2 dus.

Uatze h,as voor ïhomae lngevallenr die niet mag
spelen i. v.ÍÍrr ElBo overschrl jvings probLeen.
'
(nog badankt Uatze voor het invalten),
ÍYlet-daze 3-Z ln het oog ulerd nog evÊn door lrlolvega
doorgeknokt om tenminste met ÉÉn punt naar huis
te kerenr uat de heren nlat lukte en met 3-2 r.rerd
het eÍndsignaal gehaald.
Jel I e.

0ldeboorn3-Dokkum6.
Zondagochtend half tlen hadden L,B ons ueer 1n de
box verzameld om een balletJe te trappen.
Dere keer zonder Iader dle zich op de treining
had geblesseard s zonder Hans die voor langere tijd
uitgeschakeld raakte sn zonder Anno die nog steeds
naar olie zoekt.
Over onze r,linst kansen in daza uedstrÍ jd konden
ue r.relnig verteLlan, daar ons elf tal ult zo t n
gevarieerd gezelochap bestond dat elke voorspel1Íng nlat uitkomt. Ter verduldallJklng de uit*
eLagen van de tr^ree vooraPgaande uedslrlJdan,
9-1 uinst en 1-7 verlÍeg. 0ndankg onze spectaculaire uedstriJden kuamen Br Lreer vrij ueÍ.nig
toeschourlsrsr de politie verrichte dan ook gBen
a rrÊs tat ies.
Dan del,iedsèrljd zelf. Na ean kuartler esn aanval
van de tegenstander, r.laarblJ Johannes vBr zi jn
doel uitkont en rflitrf schreeur.lt. JammBr genoeg
'liet niamand hem de bal pakken Bn even later 1aG
de hal in het doel en tddiÉ ztn nÊug ín de
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kreukals. Toch slaagden L,Ê erin steeds m€er gr€rjp
op de uedetrijd te krtjgsnr maar Lr€r mlsten hat
kLEine baetje geluk in de afuerkÍng. Za gongen
r,re met sen 0-1 achtarstand de rust in.
[Je hadden vertroubren dat als ïJs maar b].aven aandringen de_ doelpunten vanzslf zoudan volgen en
nadat leidÈr Kees Lrear aenItgouden r^rÍsselI had
toegepast, zaten ure. te popelen ('rreemd uosrd
eigenlijk, hoeuel elqenlijk opk BËn vraamd uoord
is-anz. ) om aan de tu.rsade helf à te bagÍnnen.
Vanaf hat begln van de hervatting tot het Êindsignaal rras er Bgn stormloop CIp het Dokkumor doaL,
[6n uan hen begon uit uanhoop ook met eljn hnnden
ta voetballen, dit uord echter door de echeicJsrechter
da heer uan der Laan, best,raft, met son etrafechop.
Dit uond da betreffende verdedigor ze op det hij
begon te schreeu|".ren sn te eehelden an eelf s yan
der Laan t s onparti jdighoid in t,ui j f el trok.
Dit ie n*tuurl j ik het t,appunt, zodat, daze eprler
.rven I:tsr al anCcr de douche stond. lrjat lenrand
rJie opg;uandon Íe ondsr da douche al1e,xaa1 daaL,
ijat, r,;cet i!( niete í,r3FF uij ginqen gÊLJcon doer
raet de u:dstrijd. F:iater H, bcnutt,a dg tecAakenda
ctraflechnp €n iaderean-l<ent natuurliJk het spruek'uoord
tral.s er SSn bai írvÊr cje dam ia volgen er n3*rtt
uaarm*aÍ.k r,li1 ?sgqcn dat hct epGsn; all"smaal r.lel
lukt{, crm te scorcn. Het llep op€Ëns als san treln
Lre tiktcln, rl.s passten, kaptann koptenr FaesEarden, S€n'tueodpn an doelpunten dat hsl een luet
r.,I€eo Jol.Le kopto heel bBheers E 2-1 , Henk scoords
Keas maakta san of tr,'só doelpunten sn ik, ulst nog
niet dat ik.een ver;;;agje Ínoest schrÍjven. I'lu urcet,
Ík dus niet mcer uie.rLle doelpunten maaktanr ach
miesehlen 1s dat ook nict, belangrijl<. Ue r,,onnen
met 8-1, elleen jammer.dat pieter H. halvenuege
de traeeda half t uitvoal en zo hst nu }íjkt ook
'roor ÊÉn lanqera tÍjd uitgaschakald is.
Dan L,ou ik de lazer'e nog vragen aen biJdra,ge te
storten, zodat er aen verrekljker voor onze
keepen Jshennes gekocht kan ulorden.
Dan kan hij beter da r,redstrijd bekiiken ale us
vesl aanvallsn en ziat hij de tegenstander eerder
aankomen, zodat rue rnisschien andare keren minCar
dtk vsrliezÊn,
,$chrijf maar bíj op miJn RAB0rekening.

q ó^

:à"1;r€r.

UÍt de oude doos ... r. r. r r r váÍJ KooB,
teket: S,Huisman
Ue schrijven maan dagmorgen an zitten aan de koffie
0m op dÍe manier êen beetje blj te komen van Êsn
no ga I tt zula ra tt zo ndag. Dan schiat je tiJdens de
arb ei dsvi taml n en (fret uoord arbeid 1s overigSns
aan miJ nlet bast eed) te binnen dat ar vpndaag
aigenlijk ural kop y voot het voetbalkrantJÊ'moet
uorden ingaleverd I teruijl lk oon nsE uinkeleq
en [oken moat. Ja , eBnrthuisvrouulrl heeft het
roÍns druk" Ook no g bijna aen maand achteroP met da
st,udia en ar 1i9t nog esn stapel Jectuur*
lYlet, friasc togenz ln toch maar da krantjes van
1986*1969 uit do t<ast gchaald.Binnenk'ort brËnq
ii< dezs Jaangang gvan terug naar v'd.F88fo
VepI r;orelagen zu llen sr verder ook nleà blnnenotrcmln, aangezío n bljna el1e r.redetriJdan hat
afgelopan r,leakend urerden afgelast. Uat r,lel doorging hoort U onge tr.riJveld van de afd. NijhoIt.
0p 31 sugr ar d useg gsspeeld om de Henk de
Jong-bpker. DB zu arten L,oÍtnÊil mêt 2-1 van da
rJit,ten. De oude g lorle best,ond ult: J.de Vries,
F.Eysiogar J.Heid a, Kobus Uagenaar, Ívl.lvleesterp
A,Ni jholtp J.l'lÍeu r.riend, H.do Jong(nlmself)' D'
Vissern K, Veanstr a, J.Uatzeme (zr,lart) sn
J.Postma,
J.Brandgnar 8.5tr Êmlerp P.da Leeur,l, A.Heida,
0.Heida, H.Pierarn a, R,l,luÍto, Hr8loeÍnsÍnar A.f,asteLein, R.Caetelein (r.rit). 0it .rlles onder regie
van R.ÍYlulder, De toto liep ala EFn t,rein voJ.gens
ssn varslag van d Ê toto-commissie. DiL schijnt
'thans uel BVen an dere te zijn.
Er uerd ean feest, avond' geerganiseerd an $t.
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Nicolaas en Piet kuamen op bezoek, Sommige ParÊ0nen moegten in de zak, maar schrijvor dezes heaft
tf
leuktf mgt de vro uur van de tralner gedanst.
Vanaf da kant div Brs€ opmerking6no zca)-s, je r,liLt
zakar graag in he t, 1e bIiiv8rlo
Ds Feestcommlssia beetond uit U.RodenburQr
J. Kraane J.lvliJnhe ar en H. de Jong'

.

In de jaarlljkse spelregaluedstrtjd voor da jeugd
uerd 0ldeboorn vertegenr,loordigd door: lyl. y. v. d.
Velde, H. J. NiauLrland. Zá uarEn u/ear uitstekend
voorbergid door dE heer Íïijnheer, maar Akkrum
uist zfêfr tan koste van 0láeboo"Á op het nlppertja voor Êen flnale-plaaàs te plaatsen.
Geert KnoI verzorgde de sportkeuring voor de
voetbalclub. DÊ F.U.B. voerda voor de 12 en 13
jarlgen Ben compEtitie uoor C-jun, in.
Jelke Eethlehem schaan ultverkoop te houden.
Voetbalschoenen, shirts Bn kniekoussn rlaren in
de asnbieding.
Thans aen overstapje naar het eeÍzoan 1969-t70.
HBt, esrete had maar evÊn 24 uedstrijden af te
uerksn. Tbgenstanders L,aren Akkrum, Uaf,gar Ha11um,
0osterlittens, 0ldeholtpadar Langezr,laag, H.D.T.,
De $r.leach, Sportclub, BJ.aushuise llildam Ên D. ï.0.
De recultaten vermelden ue in een volgende
a fl everl ng,
-

0ldeboorn 1A

Uordt vervolgd.

Zeerobber 2 A,

Dit uerd op 7 noveínber uraarschiJnlljk de belangrijks,t,e van de 1e competilie van het voatbal'seizoan,
lrant Lre stonden ongeslagen bovenaan met
6-11. Zeerobben etonde 3 punten onder ons op .de
2e plaats, die gedeeld moest r,lorden met Langueer.
Ui j moet,en nog tnee keer tegen Langureer spelen.

als LrGt zoudan verliszen van Zaerobben zou de
competitie nog spannend urordane fiaár daar hadden
j helemaal gaen belang bÍ j. Dus Lraren L,e srop
',/i
gebrand tE r,rÍnnen van de ploeg L,aai rae ons enlgste
óunt vsrlles aan te danken hebben. Dit uas even
een r,loord vooraf en r;il ik nu beginna mËt, het
tijdstip 1.15 uur zsterdaqmiddag 7 nov'
8ij de box aangekomen Llaren ar al êsn paar lui
van Zeerobben aan heL trainen. Dit' haddEn bJÊl
nog nooit gezlen, Êan ploaq die uit moest spelsn
3 kr.rartier voor de r,ledstrÍjd aI aan het' lntrsinen
ur6Dsn. Dit duide dus gp fanatisme bij de speles
uit Harlingen om te uinnen.
lYlaar die uras sr bÍj ons ook. En Er ig nog een
prattige mededeling.uant de heer Fl.Oam kuram na
vier r.leekjes ma,ar L,gêr eens voetbá1_1en.
0m tien voor tuee kuam e1^fanatiek ventje uit
Drachten aanfietsen (Oe SEHeidsrechter) die dacht
dat het maar 10 km uêse Dlt viel tegen. En
eindelljk uaB het tuee uur, Er L,as r,lelnig epel
in hat 1e kuartier mear men zegd verstand komt
met de jaren nou voetbal komt in rnlnuten uant ar
uerd eei psss gsgevên op Uout-Jan, die zette dè
bal voor ean door een blunder van de keeper kon
Jeroan Uitt,eveen 1-0 aantekenen.
Hij deed dtt trouusns rnet Een slalding en zf n
nl.euu,e voatbalsehoenen mat langere noppsn sronder.
(a1dus onze goattje gatLer). Í.'len speelde uat doar
en daar uas een passje van ? (vergeten) op 3elie
Theuniesan die sên verschrikkelijke sprint ?-0
op het scorebord zou hebben gezet als...-r..het,
langs het veld zou hebben gastaan.
Flaar zoals ik al gezegd hab Zeerobben u,ou ook
uinnen en schoot met een hoog balletje op
Simon Uillem. En r.lat'een rnakje had moet,en ulorden
voor hem uerd een ramp urant dat vanBreukelen
smoasje urard ook sven gebruikt door Simon-UÍl'lsm.
Hij zel due: De bal stuitte op e€n polletjer maar
uaÍ gebaurd íe kan men niet terug draaien 7'1 dus"
lnmiddels had €len speler van Zeerobben die dacht
even sltm tg zijn en trapte Caes even fiar Die kreeg
dus BÊn boeking. Hel llep biJna op het eind van de
1a helf t en daar Lras het, al zovêr.
Dus

*S

ïn de rust uerd Jaroen Uittaveen geulisseld en
Sietse Akkerman uerd de- groene r,rei ingelaten.
De 2e helft uas aLr.leer begonnen €n er r,lerd meer
getrapt Ívan de kant van Zeerobben, maar als de
tegenpartlj begínl te trappen gaan L,e mae in dat
spelletj e.
ïoen Br een aantal slachtoffers gavallen Lraren
ging het ln grota getale de mond opden doen.
Hier uae de scheidsrechter niet van gediend en
trok ar vijF mlnuten voor ult om de Boarnster
Bupporters achter de stekken te krijgen.
HÍerna r,lerd Br rustig doorgetrapt p fiaár daar
latte hij verder niet op. De bredstrijd liep op
het elnd Bn het zag er naar uit dat L,e de volle
uinst gingen pakken. Er uerd nog van alles geprobeerd in de laatste minuut dacht Simon-Ui11em
nog even hoog te scoren met eÊn driedubbala flikflak achtarovEr met schroeF €n gespreide banen.
Dit Lrae iets te hoog gegrspen, htj kreeg dan ook
een ? van de jury €n de rugkLachte mocht' hij
houden.
lla dit lncident L,as de uedstri jd af gelopen: BÍr
kondln Lre one allamaal verhBugen op Ban buis(flasje
biar) van onze "gulle leidersÍ Henk Vink en Harke
Hartmans. A flgezien hiervan gaan urcr nog steeds
aan kop met 7-13 en met nog drle r.redsirijden te
gaan te uleten: Langr,reer sn 1 r.redstrijd tegen
5.0.5. ?4.
J

De

linksbuiten.

Zaterdaq 14 november..
Ue gingen uit tegen Udiros; dug ularen
de klos.
Ue stapten het veld oÊr de man die ik '^,íj
dekken
moest L,as uel 2 koppen groter als ml j zelf . tJe
hielden het ongeveer I min. vol voordat het, e.erste
goaliviel, een mooi schoL van de trhazeuindtt za
noÊm ik hem maar, omdat fiij abnormaal snel is.
Ongeveer vlak na het enrste goal schoot mijn man

-Lo

,,.j

.il

bal tussen de mazen (i'e dÍï de z.pon van 6en
sport-vÍ6sar red, ) van het nett :rni jh eerste fo ut.
de

Ue oinoanó met s-CI de

rust in.

,,
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kleine aanval die uerd afgeslagen door Udiros. UdÍros had de bal sn rfhazeuindrt
stormde naar voren, maar keeper Janco Lra's optijd
bij de bal,Ueer eBn. aaÍiï,ual van de tegenpartlj,
mÍJn man kri jgt de b'bl', lk sprÍ.ng voor hem en-r,ril
de bal naaet de goal schoppen. Ik heb zeker een
verkEard richtings!evoaI ulant de bal ging via
de paal de goal Ín,
De tagen-partij kon hat uel uaarderen Bn gaf me
san kloois oo de schouder. jk
0e
eindbtand' Lras uÍtelndell
1 1-0
Jel1 e-Henk
Hofstra.
Ue begonnen met, een

0ldeboorn:Langureêr.

Zaterdag 7 november moesten L,e uit

voetbal,,À:ên.

De tioiige keer hadden L,E met 11-2
q guonne n.
ÍYlaar nu uas het anders.
Ue kuamen er bijna niet door.

In de eerste helf t kr.lamen LJe met
2-g voor te staan.
De tuiaede helft ilas Bv€]n goed.
Ui j uaren slecht of, hun Lraren goed.
Toen Siete een vrije trap kreeg echopte Siete de scheids met de bal onder
de kont en het fluitje viel uit zijn
mond.
tJij moesten lachen maar da scheide r
niet.
Er uerdan nog 2 goals in de tueede
helft gemaakt.
0us de eindstand LJas 4-0 voor ons.
u

.
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