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OVERZTCHT.

op zondag
30 okt. Haren niet êrg succes vol wat resultaat betre ft 0ldeboorn I noest, op bezoek bij het aItljd noeiliJke
Bakhulzen .Kon Een de eersÈe helft redelijk partij
geven met zelfs 2 keer een voorsprong,uiteindelijk
gaf het doorzettings vernogen van de Bakhuisters
toch de doorslag en viel er een 5-2 nederlaag te
incasseren.
De redstriJden van de Boarnster elftallen

Oldeboorn 2 dat thuis &oest spelen tegen Fead Ssart 4
kon geen vuÍst naken êq kreeg een nog dikkere aederlaag te verwerken. Ze gingen net 6-t te,n onder,
nlsschi.en iets geflatteerd Baar een overnlnniqg

zat er echt nieb in.

Ook OLdeboorn 3 dat een.thuisredst,rijd

had fegen
Bakhuizen 4 noest ook aI de eer lalen aan de gasLen
en dus genoegen nemen met ook al een nederlaag.
Oldeboorn 4 daL uit noget spelen t egen Renado 6
heeft de eer van de club redelijk kunnen handhaven
en haalde daar een €el.i.jk spel
Het uiteindelijke resultaat nas dan ook naar slechts

I puntje uib 4 nedstriJden.

Zondag 6 novenber.
Aan de bhuiswedstrijd tegen Thor zullen de Boarngters
niet zilke prettlge herlnnerlngen hebben overgehouden.
Op papier bad er noeten corden geïonnen Eaar het
tegendeel ras Haar. Een toch SoéO coubinerend Oldeboorn

niste een afnerker
Druk op de veste van Thon r{as er genoeg lnaar het nas
Thor dai.- in één van de schaarse uitvallen Lerecht
een penalty kreeg toegerezen en daarna de leiding
kon nenen.
Dit betekende dat Boarn neer rlslco's aoest neoen
neb als gevolg dat ze nog 2 goals otr de oren kregen.
Had gezien her veldoverrlcht Oldeoorn zeker recht
gehad op een gelijkspel het Has Thor dat beide punten
nee naar LippenhuLzen nan1

Oldeboorn 2 moest op bezoek bij $ZS 5 in Sneek.
Het serd echt tijd otn de fut er nat ln te houden cn
ïeer eens te slnnen. Ze hebben dan ook zeker aan
de verwachting voldaan rant het ïrerd een'keurige

3-0 overninning.
GefeliciLeerd net dtt resuliaat.

tegen GAVC 4 en
Oldeboorn 3 had een uitrdstrijd
sleepte daar een gelijkspel utt het vuur.
Ook blj het der"de is elk pubnje neegenonen.
Oldeboorn 4 ontving Turkse Sport ?.
Daar geronnen dus deze 2 punten nochben niet verLoren worden.
Maar Klaas zlJn nannen etelden niet teleur en hielden
beide punten thuLs- Dit ondanks dat er een paar
goede spelers rraren verhinderd of Hel geblesseerd.
Op goal stond een gewichtlge keeper die toch naar
keurig de goal schoon hie1d. Ztn Turkse cAllega
noest 2 keer vigeen zodat- er reer 2 puntenaan het
totaal kunnen norden toegevoegd.
Zondag 13 november zle,e1ubb1ad nr- 4Zondag 20 novenber.
ïoon deze zondag is een lnhaa1 progranma vastgesteld

raarbij

Oldeboorn 1 en 2 vrlJ ziJn.

Oldeboorn 3 gaat ap bezoek bij llicator I en zal ook
nede door het vroege aanvangauur (9 uur) blij zijn
uet 1 puntje.
Oldeboorn 4 ontvaígt volgens opgave ( en hopeliJk
is dit goed) Turkse sportZ ïeer en zal- dan ook zeker
reer beide punten thuis houden.
Áanvang 1O uur.
Zandag 2T novenber zijn er tHee wedsLrijden vastgesteld
Oldeboorn 1 gaai naar het daar altiJd heel lastige
St.. Jac,ob.

Een zfla?e opgaaf en met, een geliJk spel zullen
Boarnsterg. zeker vrede hebben
Oldeboorn 2 ontvangt Renado 4 en heeft Í-n deze
ontnoeling zeker kans op beide punben.
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0ldeboorn 3 - Bakhuizen

lfa 4 achtereenvolgende nederlagen trerd heË zQ langzanerhand eens tijd om ríeer eens Le rinnenf'faar helaas de koploper was anze Legenstander dus
dat gaf reinig hoopDit bleek ook'al spoediq want bii de rust hadden xe
een 2*A achterstand en geen enkele uitgespeelde
kans gehad.
Na de pauze hadden er .enkele onzettingen plaatsgevonden, dif; zorgde ervoor dat uii sel 8r1p op heL
spel kregen naar seoPen ho maar.
t{adai Bakhuizen de s.Land op 3-0 had gebracht'
scoorden rij toch nog een keer tegen door nlddel
van H.Poepjes, he3-aas bleef bet hierbij zodat ook
deze uedsfrijd verloren ging en wel net 3-1Haar Hij houden de moed er in en volgende reek tegen
GÀïC moet toch arinstens t punt opleveren.

Oldeboorn 4 ( net

1

'l

nan

) tegen Akkrun 4

j speelden t,huis tegen Akkrun.
Eerste helft.
Akkrun had xat kansen naar het l"ukte nlei om een
doefpunL te naken.
fij kregen maar welnig kansen. Akkrun saa vaak op
onze helfb.
De bal ging een keer tegen de paal maar dat rras aok
a11es, rat Akkrun op ona doel richíleging al1euaa"!richtlng sloot of in de bosjes.
Hi

Tveede trel f t,.

Het spel ging heen en r.eer, Ílaar r{ij gingen sat
seer kansen kríjgen.
Eerst, rlerd op afstand geschoten, heei vaak ging het
êr naasL. Í{ij kregen ook een aanLal hoekschoppen,
daar ïag laatst een hoekschop, Toni nam hen en llarry
kopte in de verste hoek - DaL sas een optuchling,
Haar een paar ninuten ]ater naakte ock Akkrun een
doelpunl. Er gingen rrat Eensen op elkaar zeu!.en.
Dan r*erd er flink uitgehaald dan lag er Heer een op
de grond &aar heL lukbe Akkrun toch on een tweede
doelpunt te naken
Maar ire gingen er r.eer tegen aan, t{oud had de bal
en schoo.t henr over de keeper heen, die rat ver vaïl
doel sbond en het lías raakn hoe is het nogelijk.
fk daehl die gaat er overheen, dus geli-.jk en er Has
nog uat t,i jd over 0a te voeLbal len Theunis nan de bal, het, leek net een venrnestende
kracht die de bal kreeg, hlj ging er nogal hard in,
líat íaren Yij bfij
l{:ud Eing later een duel aan met een Akkrunner die
viel ongelukkig en de scheidsrechLer daeht. hei Ís
nu trel afgelopen
Ilij fluit af en HiJ hebben er Heer 2 punLjes bij.
Íiarry Brandsna
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het, le elfbal voor een oefenredstrijd
naa r- ttledder ging
ze aankHamen zonder kleding.
er een speler ïas die niet zonder
kieCing durfde Èe spelen en aaar
ïeer naar het nooÍ"e Oldeboorn verLrok
ze toen ln a1le kleuren van de regenboog hebben gespeeld
er $eer een speler zich had verslapen
speler meL txee euts'g ryerd gehaaJ-r!
deze speler dir.ekt door de Ieider
a1s aanvoerder werd uibgeroeperl
het 2e e1 ftaL naar L. S. C - moest
het 2e elf lal" met noeile 11 lnan 0p
de been kon krijgen
de lei-ders van de andere elftallen
daar ook zeer" veel moelte mee hebben
Lelden Veenstra rreér eeils tuseen de
paien stond
hij dit zeker niet sleeht deed
L"S.C- net een heel vervelend kerelt,je
speelde
.Hendri? Nieurland dit vervelende
nannetje er uiL wilde sturen
dit vervelende mannetje nijn neefje
1n z'n adamsappeltje kneep
dÍt biJaonder vervelende mannetje
Hegens wurging van de tegenstander
uit het veld rerd gezonden {rat kost
dat *el niet)
dit gesehreven is door een slaapkop
TOK

-

TOK

*

koopt

bi i

onze
qdverteerders
*
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Uit de oude doos
..van KOOS
( tet<st: s. Huisnan )
Per 22 nov. t9?O stond ons vierde elftal op de derde
plaats net negen punten ult zeven redstrijden Ên lag
volop in de race.
BIue Buys 3 en lrnsulo 4 hadden neer uedstrljden
gespeeld en stonden op resp. iO-lq en 8-10"
Het nog aan de konpetilie toegevoegde Drachten ? lag
eehter cp de Ioer (4-ï)- Na elf rledstri.Jden
dertien punten en nu drie punten achten op Blue Ëoys,
terwijl Drachten intussen ríat gas had teruggenosen
i9-9). Pas eind aaari'ïl ïeer eens een verslag terur
te vinrlen en dab rerd geschreven door de nieure
leider D. Reltssa,
Hi j prees de sfeer ln het elf ta1, rlat net een 'l-4
over*ri-nning r:it ïrnsum terugkeerde, De zeer sne j.ie
rechtsbuiten À.hlijhoIt, die anno 1988 nog wei.nig
aan snelheid heeft ingeboeto lekende voor i:et vierde
doelpunt. Een neek Iater liep het in SurhuLsterv*en
uit de hand er *erd bij een 1-l stand gestaakt.
llolgene F{enk de Jong speelden de rFeangters' vee.l te
hard en trad de scheidsrechter hier onvoldoende
tegenop, hetgeen een aanwezige rappopLeur zou zijn
bevestigd. H.Heester ltep {vernoedeliJk een reek
IaLer) qen gebroken enkel op. Yoor de rest yan het
seizoen 1970-1971 geen gegevens neen van het vierde
t,e vÍnden.
Hen slaagde er nederom ln een vijfde elftal clp
de been te brengen.
RES 5, HZS 5, LSC 5, Blaurhuis 2, CAB 4, Benado 5
en Langreer 2 fungeerden als t egenatanders.
Hen begon net een paar forse nederlagen en Êr
rerden geen verslagen ingeleverd. Bij de eerst,e
vernelde opstelllng de voigende legendarischenanen.
.Iac. (Jappie uiteraard) wagenaar, B- de Leeuï,
J.v.d. BiJ, C.Kleefstra, K.poepjes, Sj. v.d.Heee,
G.de Vries (destijds ook penalty-specialist bij het
bierelftal van J.Tietrelaar, hoerel hiJ sons naar
de stip moest rrorden ngesleurdd ) , l{. floeksÈra,
lí.de Roos, M'.J"v.d.Velde en L-yísser.
I
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l{a vi;ifl redstri jden nul punten meb als doelcl jf ers
3 vor:r en 3? tegen.
Arne Jaooie !
Jan ilÍe'u'nland kon als leider van dit elftal vermoedefijk zijn 1o1 ook wel op.
De A-junioren Haren ingedeeld bij : Akkrun, líarga,
Fr'is;"rr i2A), TiJnJe, Blue Boys, Irnsun en Leeur*arden.
lla txee goele oefennedstrijden (volgens ronsn Hieger)
werel r:e eerste konpetitieuedst,ri jde bi j l{arga noet
6-2 rerloren- Yoor de uit$edstrijd tegen Frisia de
volgende nanen: G-Brander, J.illeusland, I{.Huisnan,
Y .l{ai--*r-ra, J. Teunissen, S. Rodenburg n T. v - d.l{eulen,
J"GreSrdanu*, U.ili.jholt, L*Poepjes, i{.Dijksbra en
Jolr.firouuer (wisselspeler)" Het rerd een zvtare 5-0
nedenlaag en ze noesten eerstook nog eens drie
kuart,1er op een scheidsrechter rachlen. Ondanks het
feit, dai nên op een ti.-2-4 systeen overqehakelde,
Sing s:ok de rrierde redstri jd verloren ( 0- I tegen
Leeurarden). De eerste punten werden binnengehaald
tegen ïrnsun. À1s naan van de verslaggever stond
verneLd: De Baron van Poep tot ScheeL"
Ileb $as neb eên oorlogsverslag Bet lernen als
voorËost'en-gevechten, kanon Ln stelling gebracht,
vi jantl , wonden gel,ikt en donderen - ïk moeb uit het
versl.ag begri jpen dat he t. 2-"1 voor 0ldeboorn verd
en dat. bij lrnsun de ïiktorie begon {Ous nÍet. bij
Alknaar S.H").
In €en volgende opsteJ-li.ng lezen He onk de naan
H - J " t{ieurland ( Hendrik Jan en J;rn fJendrik Heer
samen i-n één e3. f t,al , hcenel bl j Jan de nHl'bi j *leze
gei.egenhei,d níet sLond verneld ) "
Insidrlel,s lras Harlingen ?A biijkbaar ook nog ingedeeld" aangezien de nannenu.ÍL de Havenslad heL
vclg*nde sLachroffer van onze jongens werden {3-2i,
F"(Fl.*r) rle Yries kuam de spetrersgroep ver<ler u-i.lbreider:. De laatste r*edslri jd voor ,de vÍnlerstop
tegen Harga eÍndigde ín 0-0E1i"il{ilaar,Laeh ycoruitgangr 8€zien de eerder uiLslag
Leget;. {:eu e tegenstander - }tet neg Lyee redsíri. jden
voor cïu boeg *tond men yoorlaatsl.
Uit Lwaalf xedstrijden slechts zeven puntJes.
De laaísLe redstrijd,
t,huis tegen Fnisia, ging

gepaard meb ci+: nodige corrf,lieten" ï)e jeugdcomniesi e
had vanïJege een blessure van de vaste keeper
(G.Brander) besloNen de reserve-keeper van de B-jun{0.ïelk) sp te steLlen en dal ai*de een aantal heren
niet. Volgens J.Teuni-ssen nilden deze spelers iemand
uit eigen gelederen in het doel hebben, raardoor
tie reserve dan in het veld zo\l kunnen spelen. Zodoende
r+eigerden vier man {nou Ja, moellijke jongens)
ï.e5;en karnpS"oen Frlsia in hei veld íe komsn en Écest
0ldeboorn met achL rnan beginnen- fn hei verloop
ïan de xedstrijd uerd de ploe6 neer konpleat, gemaakb
door een paar goedwill"ende B- jun "
Prisia *Íon uit eraard, hoeue I de schad* t-ot 5-C

beperkt bleef.
De B-junioren deden hei aanzienlÍjk beler en zouden
onder de bezielende l"eiding van lïarru i{agenaa!'
zeLf s kanpioen r*arden. De Legenstanders híarcn I
Read Sxart, Thor, Akkrum, Irnsun, !Íispolía, Tijnje
en Udinos.
Op I sept,enber uerd in Lippenhuieen meL 0-9 geríonnen
en T j -l,leester vond dat ze weL e€n bos bloernen hadrlen
verdiend naarr dab die zeker al op ldaren. HiJ dacht
ook dat de t€genstandeF heb Fcstrson nog in de benen
had. HonkÍe rras ïeer topscorer met vier doelpunLen"
$.Teunissen deed reinig yoor hem onder en scoorde
drÍe keer- In Akkrun een 2-6 o'rerninning en nll.e
doelpunten knarnen op naao van.
. - Jarel, Johannes
de Jong ofterel Honkle.
Doelnan D.Valk brak in deze wedstrljd heb sl"eutelbeen. Nauens het eIfbaI nenst,e D-Oosterbaan hen
nharbelijknbeterschap" Behalve de needs genoende
namen bestond de groep {inclusief wi-sselepelers}
uiÈ P-Rodenburg (aie thans nfiar Akkrun 3 is afgezakt,
maar onlangs met deze ploeg Oldeboorn J net 2-1?
inmaakte ) , S. Rinsma , 8.. de Vries , J - Àkkerman ,
H- lli jdana, B, Oosterbaan, H " Di jkstna, 0 Krist en
"
H.Brouser. Begln decenber xljdde Jac.de
Vos een
gedicht aan de prestaties van de Bfs ên belcofde
bij een eventueel kanpioenschap de spelere net een
oranjekoek te gaan be'lonen. Tevens bood hÍ j zich
alvasL a1s eerenonieme'ester troor het kaupioensfeest aan- Sneed het nea sons rleer eens van tree
kanten? Een zekere F.v.d.Meulen verscheen ook
plotseling ln de opstelling.
I
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Ik had deze nijvere geoeente-anbtenaar nog niet
eena genist. rn een oefenredstrijd tegen hoofdklasser
S.C.Joure leerden de Boys reer eena rat verlieaen
ras . ïolgens B. deïlries iet,nat gef lat teerd , maar
het werd 6-0.
Op l9 decenber noest voor de Frieslan-Cup norden
gespeeld, met als regultaat een 1-A overwinnin6
in l{irdum Legen L. tí. S.
Ttruis nerd tthet aaakjer even oet 4-l afgenaakt,
raardoor ze de tweede ronde bereikten- Een oefenredstrljd tegen de C-jun. rerd tijdens de yinterstop met T-O gexonnen. fnniddels Has Bonne de
Vries vaste verslaggev er en zou dat nog vele Jaren
bllJven. llonkie rrae Ín april, ? 1 bi j Hispolia yeer
eens danÍg op schot en scoorde vier van de viJf
doelpunten (uibslag 0-5). t{ispotia waa overigeno

de grootsle concurrent.
In Irnsun vervolgens een nogal noel"zaaq gehaalde
1-3 overrlnnlng. Een reek later ïas het zover.
ïíispolia kwan op bezoek met slechts acht spelers
en rerd net 13-O afgedroogd. De Jong zorgde dit
keer voor negen( ! ) doelpuntenZodoende kon de kaopioensvlag sorden geheoen- Te
vernelden valÈ ook nog dat Jan Teunissen dat
seÍzoen alg vaste grensrechter fungeerde. De konpetitie rerd UeiiinAigd net 7-A rinst op TiJnJe.
7-o bleef nen ongeslagen net een doelealdo van 67*6.
t{onklê was verul.t bopscorer net Eaar ltefst 35 goals,
neer dan de helft van de totale produktie.
Yoor de derde ronde van de Friealand-Cup noeaten
ze naar Bergum en het rerd een keurige l-t.
Thuis kon nen tot de laat,ste tien doordringen en
het rend een bijzondere spannend aangelegenheld.
Yla B.Oosterbaan kran Oldeboorn op een 1-0 vooFsprong, naar kon de gelijknaker nÍet verhinderen
en nocht van geluk s'preken dat een treede Berguner
treffer nerd afgekeurd. Er moest dus verlengd
worden en in deze verlenging veranderde er nlets.
DaaRna, atrafschoppen en pas bij de derde serie
vlel de beslissing. D.Valk verrichtte êen voortreffelijke.redding en 0ldeboorn zat in de vierde ronde.
Via A* ? en 1-'l bleek itenadd { Cpt zelf s Leeur.arden
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had ultgeschakeld) hierin net iets te sterk, naar
nen ging eerYol ten onder.
Een volgende keer verder oet de overlge jeugdresultaten van dat seizoen.

líordt vervolgd.
- OLDEBOORil
Na vorige keer tegen deze ploeg te hebben verlor*rr
net 3-l , aoest er nu toch Hel een keertje geïonnen
Horden.
Oudenlrdun was de plaats van bestenningo helenaal
achterin Gaasterland.
tla ongeveer 45 ninuten in de auto te hebben gezeten
begonnen He aan onze varming-up.
0n t 1 uur ging het f lul t je .
Ha rat heen en ïeer gespeel kreeg Joh. poepjes de
bal voor zíjn voeten en gaf deze een oorverdovend
sehot, die de onderkant van de Lat raakte en vervolgens een paar keer op de doellijn stuitt,e en toen de
verkeerde kant ult rolde.
liíaar na' een krartier kreeg ilOK een doelpunt vanuit
een hoeksehop dle benut yerd door een fraaie kopbal
van één van onze tegenspelers.
Die stand bleef gehandhaafd in de le helft en ne
gingen on thee.
HOK

':
f

pauze

In de tneede helft gaven een paar van onze spelers
een Èe korte pass terug op de keeper
Dtt incident gebeurde wel 3 keer naar onze keeper
Jan v"d.I{al cist er 2 ballen uit te houden zod.a| dit
resulteerde in een 2-O sband.
Maar Blj hadden talrijke
kangen on de stand te kunnen
besllssen in ons voordeel naar dit nislukbe helaae
zodab de eindstand 2-0 bleef.
líietse Huisman-
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0ldeboorn - Mildam
1e HeIft ZaLerdag 22 oktober nnoeBten ue voeiballen
tegen Mildau
fii1dam had de aftrap
Doune Hei-n had onmiddelijk de bal zodaL hij scoren
kon en da? HaE ook zo, dus 1-Olíildan had de aftrap ïeer en kregen een kans naar
hfj ïas nis. Douwe Hein kreeg de bal íeer en scoorde
?-0. ïn de rust ïas het 2-0,
rus

t

2e Helft- l{ij hadden de aftrap, Douwe Hein seoorde
neteen 3-0.
Later. gaf Doune Ílein een voorzet aan stefan hij scoorde
ook a'I voor ons, 4-0 dus.
Later rías het,al 6-0 voor ons. Nu nerd in de acht.erhoede een hoge bal naar Doure Hein geschopt zodaL
het een nooie goal rerd vanaf nu iegende.het goals.
?-O - Hi ldan had de aftr.ap Eaar D. H. seoorde 8-0
voor ons áodql re dachten dít Ís .de eindstand naar
dat.nas niet zo want D.H. en Gerard gcoorde ook
nog 'dus de eindstand ïas l0-0 voor ona.
uit
Andreas de Boer.
'
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Oldeboorn - Irnsun

Zalerdag 29 oktober hebben *ij tegen Irnsuo gevoetbald nu net
De eerste keer hebben nij neL 8'2 verloren10en
ninuLen
2-1- In deze nedst'riJd xerd in de eerste
Ïrnsun
door
gemaakt
'
een nooi doelpunt
Irnsun natuunlijk
Die rerd genaakt door een speler van
kgan ook vel
zon
de
naar
koud
I{et }tas uel een beetie
eens te voorschijn.
een
De tHeede helft van de redstrijd naakte ïeer
'
speler van lrnsum een nooie goal bii
zLííen sant
llaar toen lieben ïe het er niet mooie
SoaI en tcen
loen raakbe Ate BÍj}eua een hele
ïas de redstrijd afgeloPen'
De spelers ïaren:ATE Bijlsna
Douwe HeÍn Akkernan
Jelger Hoekstra
Haiko Akkernans
Gerard Schiere
Broer ïoolstra
ilarben de Haan
Andreas de Boer
.lan tÍi lkens
StePhan Zuiderduin
van Haiko Àkkernans
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,_rld

*1
I

o

Heerenveense BoYs

:'j

er

0ldeboorn

Í{e hebben net 5-O Setlonnen' en ik heb
Tsjerk heeft 4 goals gemaakt
goal gezet' -

èèn

johannes Nijdan
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Oldeboorn - Akkrun

29 Cktober uoesten we Èegen Akkrun voetballenIn de eerste helft uaakte ïjerk een goal, dus
het btas 1-O.
PAUZÁ

Naar even spelen kreeg Fokko een nooÍe voorzet
en maakte een goal en het vas 2-0.
EINDE

Ti l bse

Uitslag Klaverjasaen 14 okt.
Club Hoeke de Brui,n
1e Henk Vlnk
2e Rob Ànthonuysz
3e SjoukJe Kerkstra
4e Joh. van Kalsbeek
Poedelpfljs Ííillen van Kalsbeek

Uitstag Klaverjaasen 28 okt.
Club Hoeke de Bruin
1e 5352 pnt,. O- Kuipers
2e 5253 pnt. tl- v. Kalsbeek
3e 5053 pnt. R - Anbhonuysz
4e 4899 pnt. G-van Kalsbeek
5e 4851 pnt. K.Betletrem
6e 4ï60 pnt. J.Loleana
7e 4?44 pnt. J.Fokkema
8e 4697 pnt" T-Ánthonuyaz
9e \539 pnt. Sj.Kerkstra
lOe 43le pnt. n.HiJnheer
Poedelprijs Joh. van Kalsbeek
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