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Dit zal het laatste
overzlcht ziJn van
dtt seizoen.0ver het
algemeen uas hat dtt
jaar nlet zo gemakkeoverzieht
ffjk.0var de raeultaten, r.lelke over het
algamaen aàn". vl,elan, h,as er voor mlJzelf altÍJd het
gevoel,, JE achrlJft nu urel van dat ze uel even zullan
ulÍ.nnen rnaar lnnarllJk uarsn de gevoeLens r.rel BBos 8Íldsrs. Ítlaar om nu Ben p€ssimist ganoemd te brorden dlt
leak me ook nlet zo leuk.
Hopelljk heeft er belangstelling beataan voor het
overzlcht en r.rll dan ook de trouue lezers bedanksn
voor hun aandacht.
PereoonllJk hooo ik dat L,€ ËBn overzicht houden in
ons clubblad, lk geloof dat het over het algemaen geuaardaers uordt. Uel zou lk het op prtjs stellen dat
er lernand barEld zou ziJn om dit van ml,J over te namen
voor hat volgend seizoen. Het valt niet mea om dtt steeds
ueer te doan ook al doordgt steede de nelging beataat
om ln herhallng te treden. Het ls dan op hat elnd van het
seizoen moaillJker dan ín hat begln. Ik hBb ár zelf veal
..JJ-

i

i

---'t

---

plszl€r a6n beleefd om steeds L,a6a zlnnsn te veranderan
omdat datgene er. ds",vorlge ueek ook Ín stond. Er ;;ilen dan ook 1Ê1. herhallngan geureeat ztjn maar dat moet
men naar op de
koop toe ngmen. Dan
Ëet or"r.icnt,
het laatate van dit zeizoen uant denu
meeste rentoren'zijn
ui tgespeal Ë.
OLDEBOORN t hEeft 6r echt Ben uttJe van gemaakt.
Dl,e

6-1 nedarlaag zar aeker ntat-noJig"g"rá""t zlJn, maar
daar maar nràt ou€r robben. De
ual Ín de onderste reglonen eerrÀdiàà-r"""
"ó,ipËiiire ia-il:ó"ïJË"n.
degradatla
net ontlopen.
0LDEB00RN 2 heeft zrn laatste r.redstrlJd beslotEn
met
e:n galtjk spel. TLen mlnuten voor het ernoe-Àog'.1Ài""
staan met Z-g en dan toch nog geltJk spelen, b;Ë"k;;;
voor jullie uer, dat de taatátá ttón nïnuteÁ uoo" j;ilie de beste van de hela uedstriJd
,"ràn. Zonder mesr

r.lerk.
a
0LDEB00RN s rsverda ook knap-r.rerk door het moerri jk
te verslane rrnsum met €an
g-0 neaariààq naar hula te
sturen. Naar Ík gehoord hab heerot
neápei .:orrannàg-d;tLreeda helft de goar ovargedrag6n
v.d.Laan
maer dat dit hen nÍet 10 neát bekomen
""À'Ài"i";-Hóp"iiir.
vaLt allee neE en voor Johannae geldt dan
eehoanmaker ,hou Ja btj J: leect. --- -- ook r.rer;
i.l. dondeidasavond een inhaaturedatriJd
,?:05:::ÍI
!Z eBn
org Keurlg 1n.
overulnnlng uerd omgezet onoanks Ëàt
vere hemeluatar.Dat heaFt 5uÍrie-zrtái-[oer
gehouden
y"lt. zondag-slorgon rn en tàgan NIJ geàts kragen
ze met
knap

3-1 klop.

Het- ZÍYl .zag zi jn uedstri jd tegen EBc ult 0osterzEe
afgeLast
uorden Ên zfJ .zilfen-dle,,eOstrt5O ;; ;;;gen
resen srormuóàei, , die
T:g:}i;l_noe
rndertÍJrl gestaaktseoeárre
urerd, nog spelen.

Dit L,as dan
Reat mlj'nog

het laatste overzicht voor dtt c€izoen.
arre spelers eni
aen mooie
zomer- sn BBn prettlge vakantil.e
"rpporià"r
toE te uensan.
En_
_volgand eeizoen ór maar uber rnst ;";;; moed en
volladige
inzat tegen aan eni gter, 5uÍii"
nlat teleur.
"upportars
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zontlag 9 nel Jrlr BpGeldc Old.etoorn haar laetete vedstrlJd
van het seÍroen r81-t82 op anel.cnrl tegcn het rcedr gapronovesrdo oeel-ld1t. Dlt betekenile tcvens hct afaoheÍd van
uleger sul.suan alc trêlncrr !1c ilunktr' de h.h. voetbarlcra
hsdd,cn tílcgcr ve1 ecn ret flcurlgcr uitalag itan ils treurÍge 6-1 ned.erlaag kunnen 'as^nbledea, maêt Ja, ae zullen bet
vel a1r ecn leatate nultetepJc'f (en het anderc eh 'fbÍJzaakr),bcschourd, habben...
lflegcrl vanaf tlerr pl.aets. vÍl .bet bertuur yen dc y.v.0.ld.cboorn ua,lnênr al. haar lcdca Jou dank zaggen voor d.e rnoeltc
cn torgcnr.uelke Jc ongctrlJfeld Ln Joun perlotle getroort
zult habbeu alg tralner. líÍJ rarca ÍnilcrtiJil bllt d,at je
besohl-kbelr rar toen E. dc Boar vertrok. FlnanoÍeeL stónd
dt v.v. er'tocn nÍct it tc rooskLeurig voor en ou daD
naar gaur êrgenl een tral.ngt vand.een te helcn ir geen.genakkcltJke opgavc. Eilochr JIJ rtr cr an dr zaa& kon rloórga,Ene 8lJna vae Jc nog gapromovecrd vorlg oeLzocal Eaal
dat glng: o? tlc ellerlaatatc speelilas nct nÍet doorr tlegradant Buítenpost yes toen te gterk ?oot oDlrro
Dlt Jaar konilcn ïe onE gelukklg handhaven Ía d.e le klaa
FYB en daar ziJa uc tevreden nee.tílJ hopen in Jan v.d.
Berg eaa goedc opvolger voor Jou geroniteu te hebban.
líleger;
raa d.c nan uet d.c Jutstc nantalltelt,an re hopen
-Jeof
andero vord tc mogea behoudcn voo:!,onze
Jc ln é6n
vercnlgÍng. Daar rekenen ue eerllJk gezegit rel ean beetJc
Opr r r
Ook nen efaohelil yeg€a! vertrck n&êt Apcldoorn onle getaLenteerdc kepe:r arr aanvoerd.cr DurL YêIk, Ect ral ?oor

ziJn opvolger nlct ecn 6:enalkeltJkc taak zlJn onr Durk to
vergeten; D8,8r Je noct naat zo rakenen Jan ?,d.!falp
ook Durk lt eeng als "kLeÍne Jongeott bcgop"en, dua kang
genoeg on ook aofn goede tb rordEa! lílJ ranrel ila fa,u,
Valk vanaf cleze pl"aatg dan ook veel geluk ia hun alcuwa
d,oen

L--3---

rroouplaate oB d.e Yelpne,I'Íaar $e reten zeker dat hiJ
FrieeLq.nd nlet vergeten za1. Ue zlen hem re1 eens terug.,?

Jaar afecheid ale llit Keee lÍlersna uit
prestatLa!! Hot 1s nu êênmea1 zor goecl
nlaf, goed, ilat vanneer Je wat "lager[ speelt de
of
rfschl.Jnwêlpersr nLntler op Je Serlcht zÍJar maar het 1g
cn bllJft o.1. eeq prestatie van dlc eerste ord'e .

Ook na^ra ne l|G)
Akkr"u"n. Een'hele

Keea

zal nn verilgn als donateur

enJ.gszlnE a&n de Y.Yo

neer ver*okken etc,,
3lïïïl':"'::ï:ïlïïrl'lil"ïl'
maar om zê allenaa1 persoonllJk te noemen gaat te ver.

EÍer zÍJn zet
UIlr

!$r

J.Fokkena

T.HuLaenga

A.Akkermanl
K.Akkernan'

J.v,Kalsbeek( don)
J.v.d.Meer

L.Akkeman'
G.Baaym.a

G.líumaa

D,Elsnie
J.Ennalkanp

II.DlJkstra

M.Hóeeter( eon)

U.l{1Jholt

-

[.Paoma
D.Rod.enburg

8.ftlsÍnga
C.P .Kalsbeek
P.A.Kalgbeek

P.Rodrnburg

G.flonpnaker

J.StuLver
J.Tlgchelear

É.v.d..Meer
S.rr.d.Heulen
M.l{cyte
S.Veengt:la
lf .leeneaklaag
M.Yeerman

Ho ila Vriee
P. cte VrÍea
t.J .!Íel.d.enaet
S.Zweag:stre

Ir.f,oekgtra

f.TÍgchelaar
a.velcl (aoa)
K.tíLergma

lf .J.Ykema

Yolgena onre gegévens yaren d.1t ell'e mutatl'esr
Moclrtcn we eohtcr Lenencl vergeten hebbcn, ín relke
kolom ook, dan.reFaag. er€n kontakt opnenea net d.e eêolto

J.MÍJnheer. TeÍ.599.
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2 bestuursledenS
2 lotenverkopern( stere)
1 grensrechtór (àette en 4e vragen er ook wel 1....)
Aar.nelilen blJ het beatuur 3ov.p.! ! !
-*r{-,r

Beetuur vr?oO t bootrrlo

WEN$TRTJM*

t'_Ir - olllEB00sil.
0p zondagmorgen reedg om kr.rart. voor tlen verttok hat eerriehtlng
sle elftát ei anlge supportars rnet de boot
op AIYIELAND
us
AÍvlELAND. Na s€n vóorspbadlge rals kuramen
even
ruaten op
uÍJ
aan €n na een korte uandsling mochten
gerslsd
mêe
mEt
ons
g"z"lltg tarraeja. De zon urag
""nkírarn nu fioed van pá3r De.aiganaar had ook nog turae
en
kleurprent voor
i"uf.à-*u"prí""" Ín hLis; fl.1. een leuke
r.rlt gev3rfd ':
dle
H0NKIE Bn EDSIE en agn !-tat stoelen
op
0ldeboornstsrs
aantal
L,ar€n Én daar glngan dus ean
terpentlne
fleE
al
een
zitten. De atgónaár had echter
te vsrurÍjderen en hlJ
klaar staan ofr de verfvlekken
gtaan.
ltet dE stoalen dan ook
óm ftaff É6n glngen L,E op r.,sg naar het voetbalveld an na
uandeÍing arriveeiden L,ÍJ op hEt_ sportcomplex
e€n leuke 'Na
de rlaiming-up, dle zear succelvol uae( de
GEEL UIT.
begonnen.ulJ
fai €n paal L,srdsn dlvárge malen geraak!)
Ulf
uaarschlJnltjk
CegU.
vol gogde moêd aan da uedstrijd.
aI met 3-0
ue
stonden
ook uant voordat r.,li het r,listàn
glngen
doorEedrongÊn-Y98
ons
achter. Toen dat eeimaal tot
voêtnamenllJk
gekomen
L,arenr
;ij ;;k doen uaarvoor L,.a
ball en.
doelpunt ult Ê8n
In de laatste mínuut kregen Lr6 dan aan
begÍn Ysn de
het
In
RINsE.
prlma genomen vrlJa trap van
zouden
tt€
aanslulting
dat
tr,leede helft leek het erop
sv€n
uerden
cregerden
ue
die
k;ijóán *àu" de mosie kansen
vakkundlg gamist'
voetbal
Hat laatitó kuartier vsrqaran LtB all"es '"lat met
tot
6-1. ultgegakke]ijk
nog
cE[L-UIï
tà maken had *n kon
ua*'
lopan, Uat tevens de eindstand
JAiï VRï! D[ff UAL dabuteerde hfj ons a1s keepar Êtn deed
GEgL

'--

3@.?

4

dtt z€ar goed. Door dit resultaat zijn rrij alg derde van
onderen geËindigd nog voor Ëakhuizen en Robur, dat gBdegradeerd ,ls. Een mager eeizoen dus voor hEt- eersté Bn
hopenli jk dben utj het volgenda eel.zoan r.rat beter.
Voor UIt6[R rrag dít de laatste uedetriJd als tralner
van het eerate eLftal an hÍer bij r.rillen ulj hem bedanken voor alles r,íat hf j voor ons gadaan hàeft.
BINNE.
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drie r.reken vriJaf , moeeten tee hu tsgen ïRNsuÍyl, urat
tevens onze laatste r.redstrijd van dit eeizoen ,"i.
iRNSUÍI is voor ons attijd gsn moeilijke ploeg, vooral
rooie Jappie is een udrêgerr, maar deiE r.rerd óóeo ln beduang gehouden door êÊn van de gebr.Bethleheri.
09ze stond op de plaatf, vsn onza voorstopper p,de Meen
die voor de aanvang van hat volgend seizoen eerst maar
eans een uekker met
grote ballen en een metalen bord
moet aanschaffen. Kan hij ook Êens op ttjd komen. Nu.
kuam hlj pês halverueqa da'tl,eedg helft. Het Lras onzs
spits R. veldgtra die al na tlen minutan da acora opende.
Na €r€n schot van lk meende Hans p. die de keeper in
eerste lnetantia bast hÍel"d maar toch nog los liat.
f en ktrartier Later 2-A door i*,sar Rf NZf .
Na de thse tuee uissels. De gebroeders Beth!.ehem gingen
naar Amsterdam-Haerenvean Ên zlj uerden varvangan-doór
ft.Huitema en G.KlopmmakBr. Renze maakte halveruege de
tueade heLft ztn derde .en tevens 16de seizoen-tráffer.
Vermeldens ulaard ls nog dat Hans p. ook rael aan hattrÍck had kunnen maken maar dat deza steeds net naast
de paal schaot. Uerder v.d.Laan nog bedankt voor deze
probleamloos gelelde uedstrijd,
Na

lYl. ilo f st
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In een ,Jbf ledlg uitverkocht stadion van AKKRUÍvl speelden ui j, de KA.íïP I0ENSpL0EG 1Br onze Laatste uedstrl jd.
Ílet tr.lee volgepropte autobussan kuamen ue aan. Dg gtemmlng zat er goed fn, Na ons varkleed ta hebben stapten
r^ls het overvolla stadion in uraar arbiter U. Zulart na
enlge ttjd hat fluttsignaal voor het begln gaf,
Een Akkrummer ulerd aFgastopt door onzs robuuste speler
J0HANNES P., die dirsÈt ean pass naar voren gaf maar dle
strandde op de keeper. Na nog uat, gevoetbal kr,lam het
fluttsígnaal voor het eindE van de eebsta hElft.
Toen r.re het val.d L,ear instapten voor de tueede helft
galmde het|tBoarneter vol.kslledtt door het stadion.
Hiardoor aangemoedlqd gingen r.le,enthousiast verder.
En dit enthouslaetme uerd beloondl ! ! trrushrt
naar voren
0e bal kuam bf j Johannes p. die asn
maaktE. HIJ snse als aen heet mas door de boter door da
verdedlglng van dE tegenstandere heen, Hij nam de bal
op zrn slof Bn ja hoor B;en goal. Do mensÊn op de trlbuna
julchten en julchten, En het spel ging door. lYlaar er
raerd verder niet gaecoord. Uoor de aanvoerder bloernen
voor de usrliezende ploegr voor iedere speler en voor
leidero 6n trainer bloemen ván U.V.0L0EB00RN(r.re1 handlg
zofn bl.oemetJe uoor moadárdag). Zo uard Er zlttand sn
staand 6an foto gemaakt van onea KAwIpÏOENSpLOtG. Terug
tn 0ldaboorn uerd onc een koffletafel aangebodan daor
U,V.0LDEB00RN. B€stuur, lalders an verdar iederesn
bsdankt(ook namens onze flrma).

HILBTRT DIJKSïRA.
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L,as de raatste r.ledetrijd van de
urelke mat
3-1- vcrlo""'n urerd. ó"-";i"trÍJd van kompetttÍe
gemrsta kansen
de
y." maar zeggÊn, ze L,Íláen
,""i nlat ln, rflaar
luf lËh
daar
h'iibben maer órrtátten van 0LDEBOORN
""
tast van.
Het vlsrde Ls
beetjà
in
Ae
mfoáànmoot
geelndtgd.
1?:nraizoËn
Tevena L,as ar drt
nogar
u""ioop
onder de
epelersi sipke.,de Jong Bn reÍte iig"h"i"""
""{
buitcn
9renrBn' Kees uÍersma ctopt mat voáturiisn ns.-eên onz€
rtd_
maatschap u"l ss^jaar, Henk v.d.Krreke-irn
knÍa riat het
na enkele uedstrÍJden L,Êar aruateÀr-À;r; v.d.ffiaulen
niet
alttjd fit om een-gehele L,adct"iji te sieren, Anno Bergsma had za nu en dán r.leekenddtenit, :stàl"n v.Zr.nderen
ig
gestopt met voetbarlan, zoal" iuiii*-ri"n aen
hele lijst
an als L,€ da br.assura van Henk-Branoer-Àï-iËï:"JËï"ii;"
dan r.rordt het voor een reider- niát q"i*iitrli jË ;; -;;;'
veranturoord elftal op te stellen. oán'i"n"n Ëri

hei-'
derde, hat zfrt spelers an HH lerá"rs 'ulianrt voor
medeuerklng alsrnede het zde. '0ok namens het vÍerdad.a
de
haer d.v.d.Laan bedankt-voor het reà"ïÀ"trg rruiien-[ri

onzB thuisr,rddstrÍ

Jden.
Hiarblj deal ik,távens
m€8, dat Ík tot aan de redenvargaderlng toe reider ben, dáarna
nlet ÍilÊBrr vÍnd dat
een ander het oclk maar eens mggt dgen, b.u.Ik
per toarbeurt"
Ale €r êÉn van het vlerdr Ís dle ori áan
ulr doen
Jaar
dan Bven maiden bÍj mÍj of bÍJ het Uei[uuí.
t ."rJgen
ór ,^,at íersi""[i"g
lonenlrf
ltl dacht
- - br: komend seizosn ditJk.ls uel no{tg
ík.
Lang.s daze u6g h,ens ir ieder nog Ban prett,ige zom€r
toeiJ

Leider 5. Visser.

#f,#e-)
---1',t-*-

F.F.S. -

0LDIBO0RN

(1-t

)"

oil kuart ouÊr acht bij Jelke Bethlehem zljn,
Ue glngen rgtt 10 man naar Vegalingsoord. Topn ua daar
L,aren leek het net of het afgelast h,as, maar dat L,as
gelukklg niet ro. Ulj haddan esrst tegen de ulnd.
F,F.5. had in de esrste helft de aftrap.
Het duurde nlet lang of hrij hadden de bal in bezit.
Janko speelde hem naar Slebe Hielke ovsr maar dle
raakte hem kulijt. 0ngaveer zea mLnuten voor het eindc
van de Eerete hEIFt scoorde F.F.Sr orr nog g6an 3 mln.
Latar aan goal van Feítse
pau z g.
l,Ja moestan

Na de pauze gingen r,r€ hêt veld uber op. Ue hadden evsn
geuígseld. Ellert op llnks backr, ik, Feitee, moest
lï3ï"fi31'nu de artrap. Dat dedEn Feltse ên stebe
Hlolke. Ue begonnen goed maar da anderen deden het
ook goed. fvan later kreeg ik de kans om er ?-1 van te
maken, maar dat lukte Oat niet en zo kregen r^re nog een
paar kanssn maar die urerden niet benut.En zo gingen
proberen om er ean paar goals btj te krljgen Ínaar Ellert
bleef geblasaeerd op de grond liggan. Een tegenstander
had hem tegen de voet getÍapt an dat laverda Ben stuiti
bal oF. Ue glngen door.
Hoeveal kanren r.re gehad hebben ueet ik niet, maar die
uerden niet banut. Het bleaf 1-1 sn dat !,eB de elnd-

stand.

FE

IT5E.

"

'

Dondardag 29 aprll mossten lre voetballan sn toan
L,as lk Ëieper en toen pakta Dirkjan da bal en toen
lelde Dlrkjan de bal Lrêg En toen r,ras er pauzs an
toan hàdden ue verloren.
DURK

-

PIER DE VRIES.
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Us hebben r,la1 zes keer achter mekaar verlotenr €ít Ben
kaartje toen moaat Nammele dE eersti halft op doel
staan en toen had en. toen had htj 3 doele ralen gaan.
Ën toen moest ik de tueede helft op doel ctaan efr
toen had ik 1 doel laten gaan. tk vint ons groÊp de
latste tijdan pruts, donderdag haddan rua ook L,êÊr v€Dloren met 4-A 6n toen spoelde het. r,rij zíjn veel te
pruts.i.k vind det r.le ook aena moaten ralnnàn.
JELLE HENK
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vertíkaat. r.roorden lnvulrcn. BIJ JuÍct+e oploealng ontstaat op de mÍddelgte cÍj ds voo!en achtsr-naám vrn
een apaler ult het earlte elftal V.U.0LDEB00RN.

1, RustÍgr kalm.
2. Zomerae lekkernÍ.J.
3. Bakt Jelka Bathlehemr
4. RÍsker.rt, gevaarllJk.
5. GeurÍcht tusaen dlj rn ccheenbEen.
6. Tegenapoedrpanna..
7. Groot ulnkelbedrtJf .ln Leeusarden.
8. Verharde huld.
9. Geleerdrbekuaan.
10.KledÍngctuk voor dames,
1
1

1.Ualksnt.
2.

Halt.

---1 4--i\

:

opL055INE UoRIGE PUZZEL.
HORIZONTAAL.

Vertlka aI .

r' 1. Durk Valk.

2. Uk.
3; KerEn.
4. Uoogd.
5. L.L.
6.
- 8. FlBm.
Sta.

7. BrOo

9. B.k.

1. Prop.
12.5t.
1 3. Ívlat .
1

15. E.g.
17. Brandgna.
24. Heel.
21. 5llo.
23. 016.
24. B.g.
76. Dok.
2?. 0r..
28. Koor.
30. fll. B.
31. Tlenren.

10. Kabels.
12.51a1om.
4. Tree.
16.5m1d.

1

1g..Al.
19. 5.9.
20. Hoor.
??. 0ker,
24, 806.
25. Bom;
28. K..Í.
29. Re.

ruFoRml
[otfoifoto
o5óó3

-7lg
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jaarlikse ledenvergaderlng van dÉ
v.v.0ldebocrn op donderdag 1CI junl 1982 ln
n0ns

Agenda algansne

HuiËrr" Aanvang 20.00 uur precleg.

1. 0pening
2. Ing.stukken ên
?

medadellngen

Notulen jaarl.alg.vergaderlng d.d. 4 Junt 19gl
Jaarverslag 1981-1982
FinanclEel uerslag
Rapport kascommissls (heren u.deRooa an G.ds vriesï'
Benoeming nLeur.r kascomm,Lld (C. de Vriea aptr. ) -'
Begrotlng 1982-1983
Uijzlgtng afdrage Bondscontrlbutie ad lZrïs

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Pauze
11. .VoorsteL bestuur uniFormiteit clubtenau
12. UitreÍklng beker ván verdienate (comm.ledent.
S. Uiese r; H.Poepjas en lvl. v.d.Fleujen)
Benoeming nieuu líd beoordalingecomm.
13. B estuurs vErki€zing.
A

ftrEdend:

J.J.Tlgchelaar (niet herkleabaar)
Fl. v. d.lYleulen
ldam
f^Noordenbos
idem
H. Erandgma
( r,lel herkiasbaar)
Fl'. Kleef etra
idem
Nieur.le kandldaten voorgedragen door bestuurr
Joh. B roLndgr
K. JElsma

Joh, de

Jong

Briefjes met eventuera tagenkandidatan kunnen
tot aan het begin van de uergadering Ui; de
voorzitter ingaleverd urorden.
14. Rondvraag
15. Sluiting,

:

