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Ouerzicht
ZONDAG

29

OKTOBER.-

OLDEBOORN I noest op bezoek bij Fochtetoo
bij
storn en regen yisten de nannen van Zijtstra en
in
doelpuntrljke_wedstrijd de zege naar zich toe te uèr,
trek_
ken door net 8-Z te winnen.
Dat met die harde wind de bal raar kan rorren bleek
wel uit het feit, dat wederzijds eigen doelpunten
werden geleverd.
OLDEBOORN 2 zou het thuis moeten opnenen tegen
Blauwhuis 2, naar door het srechte
redstrijd afgelast
"à." werd d,eze
OLDEBOORII 3 daarentegen trad we1
naar noest te_
gen Tijnje 3 neer een gevoelige g-1aan
nederlaag incas_

seren.

oLDEBoonN 4 speelde een thuiswedstrijd tegen udiros
5 en wist deze wedstrijd net een 3_t ,ág" tá u.ëi"ai-

gen.

ZONDAG

5

I had de thuisuedstrijd tegen de IíesthoekIn een z''a?e redstrijd wisten de nannen van leider
I{ander toch r punt aan deze wedstrijd over
te houden
door een 1-t gelijk spel.
OLDEBOORII 2 heeft geen prettige herinnering overge_
houden in Leeurarden tegen lficator g.
Ze hielden er al 1 punt aan over (2_2) naar de algenene mening is rel dat ze daar I punt hebben laten
fig_
gen.
NOVEI{BER.

OLDEBOORN

PROGNÀHHA

I1

NOVEMBER.-

Zaterdag 11 november een beker-programna.
OLDEBOORN I ontvangt om 14.30 uur Foarfit uit
MenaldumFoarÊt ook een Ze klasser (zaterdag) moet te kloppen
zíjn. Ze staan als 5e geklasseerd en wat dit Oetràft
nag het voor Oldeboorn geen probleen zíjn.
Verdere bekerwedstrijden zijn:
Oldeboorn C
St. Annaparochie C IO.OO uur
Oldeboorn E
Black Boys E
11.00 uur

I

b"

Voor ZOIIDAG 12 IOVEUBER nog geen wedstrijden, raar
inhaalwedstrijden ítin zeker nogeli jk.
zoNDAC

r9

ilOVEt{BEn.-

I wacht Heer een pittlge opgave, n-1- uit
naar Zandhuizen. ZuIIen se gokken op I punt
Voor de troune suporters nog dit, de wedstrijd begiot
om 14.00 uur.
het thuis zeker niet genakkelijk
OLDEBOORII 2 krijgt
tegen Akkrun 2 en ze zullen net 1 punt uit deze wedstrijd zeker bllj ziJn.
Aanvang van deze derby 10.30 uur.
OLDEBOORII 3 en 4 zI Jn vrij.
tíe1 geld voor hen dat inhaalwedstrijden altijd nogerijk zlJn.
ZONDAG 26 OKTOBER.1 4.00 uur
OLDEBOORII 1
- AENGT{IRDEN
1 0.30 uur
HUBERT SIIEEK 4 . OLDEBOONil 2
OLDEBOORIf

IJs en wederdlenende Eas dib het progranna voor de
konende neekends.
Succes

FOCHTELOO

-

!

OLDEBOONN.-

Zondagniddag 29 oktober 1989 noesten riJ naar de
voetbalvereniging in Fochteloo genaamd Fochteloo.
Na een'bespreking in nHotel Goerrest van Zijlstra
(chef drEqui-pe) vertrokken re uit Oldeboorn.
lla een rit van een half uur en 3 ninuten kranen rlj
tot de ontdekking dat er een stevige bries stond.
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On 2 uur atartte de scheids (door onze trai-ner als
tpsychopaatn bestenpeld) de sedstrijd.
De le helft voetbalden ïe tegen de nind in.
lJe knanen al vrij vroeg op 0-1 door een goal van
Sietse Bergsna. Haar Fochteloo vocht zich terug net
behulp van onze 80-jarige laatste nan Harrie Hartnans,
die gigantisch in eigen goal trapte.
Dus 1-1.
Vlak na deze treffer zeíEe nhet mantsje yan 30
(Sietse Bergsma)n weer op yoorsprong.
Dit sas tevens de ruststand ( 1-2).
Na het bekende bakje gingen we ïeer doldriest, de nei
in. De mannen van F. hielpen ons een handje door het
voorbeeld van H. Hartnans over te nenen (t eÍgen goal).
Dus 1-3. Onze 2e spits Sietse Akkernan scoorde ook
reer eens. Dus 1-4Doordat Johannes Poepjes zijn nond niet kon houden
kregen wij een vrije trap tegen ln het strafschopgebied die keurig serd ingeschoten.
(nignt through the wall) Dus 2-\.
In een voLgende aanval van de V.V. Oldeboorn nerd
een prina pass van S.B. sublien afgerond door een vijandelijke verdediger. Dus 2-5.
Oldeboorn had nu de smaak te pakken en Syb. werd
gevloerd in het beruchte 16-neter gebied.
Dus penalty.
Nornaliter geen probleen, Daar onze rechtsuldden
Johan Stysua moest het in de rebound klaren. Dus 2-6.
In een volgende aanval kreeg Jan V. de bal die de
bal naar J.v.d.l{ schoot, die vervolgens naar Sietse
Bergsna schoot. Deze schoof de bal naar Syb en deze
rondde hen af. Dus 2-7.
Toen wa,s het nog niet afgelopen, nant een verdediger
yan F.'speelde zijn eigen keeper op een fantastische
niJze uit. Dus 2-8.
Tevens eindstand.

'

C. Spek.

Met dank aan het niddenveld + kruk.

P.S. nPrijsvraagn.
Hoeveel maal kont het woordje nDUSn voor.
inleveren bij onze
Oplosslngen schriftelijk
aanvoerder B- Haspels.

-5-

OLDEBOORN2-RENADO2..
Op zondag 15 okt- traden we thuis tegen Renado aan'

Indeeerstehelftrarenredebetere,vat.resulteerde
in een 2-O voorapronsDe eerste goal serA lenaakt door Renado zel-f (of
toeh door I{ilten).
En de tweede goal was één van Binne Oosterbaan' gekreIn de rust heeft Renado zekee op zt n bliksem
die aanvielen'
Bêtr, want de 2e helft raren ziihethetRenado
on op 2-1 te
lukte
In het laatste kwartier
komen.
Door stug door te verdedigen wlsten we deze stand te
behouden en draaien dus nu nog leuk mee '
Jelle.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o2 - G.A.V.C. 2-Eenwedstrijdïaarríenietlangbijhoevenstilte
staan.
Een sterker Grous wist een toch re1 wat geflateerde
1-8 overrinning te behalen.

oLpEBOORN

- OLDEBOORTT 2..
oldeboornspee].dedeeerstehelftwatchaotisch'
kreeg wel kansen maar stond toch net de rust met
2-o achter
Na toePasslng van 2 gouden nissels wist oldeboorn,
halverrege de tweede helft, door een mooie conbinatie tussen Jan N- en Piet' afgerond net een
doelpunÈdoorJanN-rdeaansluitingstrefferte
maken.
Tlen ninuten later kon Ate een bal uit een corner
pan klaar neerleggen voor Piet, die toen de beide
ploegen op gelijke hoogte bracht (2-2r '
bit bleek later ook de eindstand te zLJn'
ROOD GEEL

t

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oOLDEBOORN4-AKKRUM5.- Vorige week had het vlerde een vriJe .zondag, want

het 5e elftal yan Irnsun had zíclr, uii de confétitte
teruggetrokken.
De week daarvoor een dikke nederlaag tegen Joure g.
Àls ik het me goed herinner 0-10.
De Joure speelde net drie ex-beÈaalde krachten en
verscheidene oud-spelers van het eerste elftal.
Dus r.ij hoefden ons dan ook niet te schamen.
Haar na zorn nederlaag wordt het wel weer tijd voor
een fikse overwinning.
vooral als de eersbvolgende tegenstander Akkrun heet.
Piet, Goerres en zijn mannen kwamen vol goede moed
naar Oldeboorn.
Ifant natuurlijk wiIIen ook de Akkrumners niet graag
verliezen van de BoarnstersMaan toch trokken ze deze keer aan het kortste
eind. Het was Johannes Brouwer die voor het 4e het
eerste doelpunt naaktel
Er werden in de eerste helft nog 3 doelpunten genaakt, 2 door Harry en 1 door Hans p.
Na de thee kran het 4e niet meer in hun spel en
wist Àkkrum zovraa? nog 2 keer te scoren.
Ook Hans P. wisb nog een doelpunt te maken.
Een 5-2 overrinni.ng.
En daarnee heeft het 4e zijn prichtdit seizoen weep gedaan door uit en thuis van Akkrun te winnen.
Kees v.d

Velde.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_

7-

?Lt-

C.De eerste helft zou beginnen' maar Jorn Klonp'naker had ziJn schoenen vergeten'
Toen gaf de scheidsrechter ons nog 10 ninuten'
Haar Jorn was er na 10 nln' nog nl-et'
Toen begonnen we zonder hen'
Toen ,era in de tseede nlnuut een goal genaakt.
Toen kwan Jorn Eaar dat gaf niks want er werd nog
een genaakt.
treede helftIn de tneede helft ziJn we een paar plekken aan
het verwisselen gereest
Toen maakte Siete 2 nooie goals
Maar tJarga nog 4 en de eindstand Yas 2-6 '
OLDEBOORII

C-

TíARGA

Èlario Brandinga

-

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oY. OLDEBOORN D PUPILLEIT. Zaterdag 28 oktober noesten we tegen Akkrun'
uir.
De uedstriJd begon goed. le raren ongeveer even best'
Toen de eerste helft biJna afgelopen ras, maakte
Akkrun een goal vla een eorner '

V.

RUST-RUST-RUST

Ile tveede helft had'Akkrun aI na een paar
ninuten een goal
Daarop volgde er nog een.
De eindstand 3-0 verloren.
Verder.was het een Ieuke wedstriJd'
Jelger Hoekstra-

tj

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oZATERDAG'
OLDEBOORN

14

F'

F.-

OKTOBER.

IRNSUU

.]

Zaterdagnorgen verd €F, tussen zon en reSen
door, gevoetbald door de F-Jes.
Ze deden ontzetten hun best.
Dit keer werd er gefloten door de n bekend e n
scheidsrechter Kees v.d. Ve1de.
Hoerel hlJ op zrn vingers uerd getikt, doordat
hlJ niet gewend is op zrn horloge te kijken, BlnE
dit verder bijzonder goed!
Irnsun was de betere ploeg, maar door een mooie
voorzet van Hans Ronkena en een doelpunt van Sanden,
werd het l-3.
Sandèr syn
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Op vrijdas

L d"eg.

houden wij weer

SCHUT

IASSElI
van V.V.Oldeboorn

te Hotel Goerres

Aanvang 20.00 uur

