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Nog even en er is ïteer een jaar voorbi j.
Een jaar dat, rat betreft de v.v. Oldeboorn,

nogal roerig iE verlopen.
Degondanks kunnen wij, gezien de huidige
stand van zaken, met vertrouwen het nieuwe

jaar teqemoet zíet

Het le elfal staat fier bovenaan en, zoals
het zich nu laat aanzien, wordt er medio
maart 1990 begonnen met de verbouwing van
de kleedakkomodatie.
Aan verdere verbeteringdn van onze akkomodatie
(

verlichtÍng trainingsveld, kantine ,

en'2.

I

wordt bi.nnen het bestuur hard gewerkt.
Voor de uitrerking van deze plannen is echter
veel medererking nodig van de leden
Zo is zelfwerkzaanrtreid bij b.v. de verbouwing
van de kleedakkonodatie noodzakelijk.
Het bestuur rekent erop dat er niet tevergeefs
een beroep op de leden gedaan zal worden.

Rest nij nog een ieder die zich het afgelopen
jaar voor de v.v. Oldeboorn ingezet heeft hiervoor hartelijk te bedanken. Wij rekenen ook het
komende jaar weer op ju}lie
Mede namenst de overige leden van het bestuur
wens ik jutlie allen zeer prettige kerstdagen,
een feestelijke jaarwisseling en voor 1990
een gezond, sportief en werkzaam jaar toe.

Tonnie RÍjskanp

Voorzitter v,V. Oldeboorn
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VENVOLG OVERZICHT.-

Oldeboorn I ontvinA V.V- lengrirden en deed wat van
haar verracht werd, door ae gasten net lege handen
terug be sturen.
De 6-0 overrinning was dan ook volkomen verdiend.
Het terrein in Sneek rerd afgekeurd, zod,at het
2e elftal een vriJe zondag had.

UITSLAGEIf

en

STAND

2e kI.

C:

1-1
l{ildan
F-F.S.
l-4
de tlesthoek
0 - il. V.
V_.V. Aengrirden 6-a
Oldeboorn
'i'
.ry.
F.C. Fochteloo 2-3
Gersloot
.#
Hildan noest een punt laten aan F.F.S., wat d.us bé:
tekent dat het ongeslagen Oldeboorn de kop kon OV€PI

nenen

De tfesthoek deed vat van haar verracht rerd en behaalde een 4-l overwinning op rode Iantaarndrager o. N. v.
F-C. Fochteloo ve'rraste enigszins door net 3-2 in en
van Gersloot te rinnenStand derhalve:
1. Oldeboorn
16 T. St. Jacob
10
9-T
2. Hil-dan
II
16 8. F.C.FOCHTELO 10-7
14 9. Àenguirden 10-6
3. Snallingerland 1O
4 - de líesthoek
I
14 10. Gersloot
10-4
10
8-0
12 11. O.rl.V.
5. Zandhuizen
1

6. F.r.s.
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Met verslagenheid namen wij kennis van het
werlijden van onze oudsêcretaris en erelid

P. v.d. FEER
Oldeboorn
11 december 1989
v.v. Oldeboorn

Met verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze oudsecretaris

J. SPOELSTRA
Oldeboorn
l0 december 1989
v.v. Oldeboorn
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schop noet de scheidsrechter
de volgende spelhande I ingen?

Geef met een kruisje aan in kolon
'
a = qeên vrije schoP
b = indirekLe vrije schoP
c = direkLe vrije schoP

1. Het twee benen sPringen naar

een

tegenstander
Strafbaar bultensPel
Gevaarlijk aanvallen
Te hoog trappen
Te laag koppen
Slaan van een medeggglgl
Qeoorloofile obstruktie
Spuwen naar ienand uit het publiek

2.
3.
4.
56T.
8.
9. Bii ingooi de bal opzettelijk tegen een tegenstander gooien
10. Een nedespeler de neg versperren
-Á-

De hierboven vermelde nspelregelvragenn zíjn een be-

gin van een nsperregerkennis-konpetitietr Alle.aktieve- en niet aktieve leden Yan de V.V.
Oldeboorn kunnen hieraan meedoen.
Het is de bedoeling om iedere keer als het krantje
verschijnt een aantal spelregel-vragen te publicerenIedereen die deel wil nemen aan deze konpetitie is
van harte welkom
Àan hêt einde van dit seizoen wordt bekend genaakt
wie de nieeilte vragen goed -heeft beantroord.
Ook zaL periodiek een tussenstand gepubliceerd worden.

Antwoordstrookjes net vernelding van naan
adres v.d. inzender dienen uiterlijk
DIIISDAGAVONDS 20.00 UUn lngeleverd te
worden op het adres, U"^r" 51,
8495 HG Aldeboarn.

en

Deze eerste maal zijn er 10 vragen gesteld om een
voorlopig klassenent op te stellen.
In de toekonst zullen drie vragen per keer
beantwoord dienen Le norden-

Veel succes en veel
spelregelplezier.
P. S.

BiJ de penningneester is een verzoek ingediend
on aan het einde van di.t seizoen, de beste drie
in de eindrangschikking op raardlge rLjze te
belonen.
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BF=RrcHT4
EXTRA'
UÏÏ. DE OUDE DOOS.VAI{.
(tekst: s- Huisnan. )
De Kerstdagen zijn in aantocht en bii dle gelegen-heid waa het Jarenlang de gewoonte dat er een specla1e editie van nDe Zuarb lfittenn verseheen.
Of dat ook dit Jaar gebeurt is ni j nonenteel (zondag
17 dec.) nog niet bekend, maar voor het geval dat....
Prettige Kerstdagen alsnede een
Gelukkig lf ieur jaar.
Verder ril ik langs deze reg nog graag iedereen bein het ziekenhuis
danken die Eij tijdens nlJn verblljf
heeft bezocht en/of,een kaartje stuurden.
Deze belangstelling yerd zeel^ op prijs gesteldHelaas betekende 1989 ook dat Hij voorgoed afscheid
moestennemenvandeherenJoh.Spoelstra(netgieik
jarenlang prett,ig heb samengewerkt in het bestuur van
onze vereniging) en ons erelid P-P- v-d. Feer, wiens
sLaaL van dienst een ieder rrel bekend zaL zLjo-

.

tlat het seizoen 1gT2-'73 betreft, hebben He in eerdere afleveringen de prestaties van de diverse elftallen onder de loep genonen.
Nu nog wat algenene feiten uit dat seizoen.
Zo was TJ. Meester de nieuwe ballenbeheerder.
Vanaf begin nov. konden de kleedkaners, doucheruinten
en de scheidsrechter-box rorden verÍarmd.
De fa. Rodenburg leverde een aantal gaskachels tegen
inkoopprijs. De gleuf naar de weg t-b.v. de gasleiding
werd door een aantal leden zeTf gegrayen.
Er werd t.b.v. het 5O-JariS bestaan een jubileunconnissie in het leven geroepen en deze bestond uit:
S. Valk (voorzÍt,ter);
J. Heida (secr./penningneester); H. Piersra; J. Tigchelaar en
D. van Leeuyen.
Toegevoed aIs bestuursleden ïaren S. Knol en
S. Visser.

-B-

Op 16 febr- rerd de Jaarlijkse schutjasavond gehouden.
Deze }everde de volgende eindstand op l
1 - Jelle
Ílagenaar; 2. !1. Ilofstra; 3. Jappie
l{iJnheer; 415 n. Dan en T. l{aaren; 6. E. Yink.
Het 50-jarig Jublleun werd op 14 aprll geirlerd.
Het eerste cadeau sas toen al binnen en kvan van de
jubileuncommi.ssie: Een Treede Yoetbalveld!
De plannen hiervoor verkeerden ln een vergevorderd

stadiun.
r s t{iddags nas er een uitstekend geslaagd jeugdtournooi. De reeeptie stond onder leiding van de heer
Valk De K.l{.V.8.-rinpet

:
''
.

rerd aangeboden en de zilveren
speld rerd toegekend aan n. ilieusland en H. Piersna.
Het erelidmaatschap raa er voor J. lfleusland en
R. l{ulder.
Na de receptle volgde het koud buffet, waarbij veel
oude herinneringen serden opgehaald.
Voor de feestavond sas Hotel Goerres geheel afgehuurdr êD het werd een grandioos sueces.
Het nuzikale gedeelte ras in handen van dansorkest
Ellen and the Hoodnakdrs, net tussendoor optredens
van de Boerenkapel.
In de benedenzaal en bar was ook voor muziek gezorgd
en t,rel in de vorm van een hanmondorgel.
Verder was er ook een grote verl-oting, met als hoofdprijzen een draagbare T. V. , vouwfiets , kalkoen,
Goudse Kazen enz- enz. enz...
Ook na de receptie ging het leven verder en er werden plannen gemaakt voor een donateurswervings-aktie,
aangezien de bodem van de schatkist nede door het jubileun w'eer te zíen Yas.
Hierbij zullen se het naar laten rat het seizoen
1972-'73 betreft en een oyerstapJe maken naar
1973-'74.
. Het eerste elftal speelde nog. steeds in de 4e klasse
disÈrl.ct l{oord en was lngedeeld biJ
Bakkeveen; GorrediJk; It.D.T.; Oerterp;
Oostersotrde; StànfrLes; Surhuisterveen; De Sreach;
T.F.S. en ï1Jnje
(relke startte op 24 jufi)
Uoor de gelectle-tralnlng
o.I.v. de Heer AIt rerden de volgende leden uitgenodlgd
B. Hqekstra (afkonstlg van Heerenveense Boys),

a

S. Knol,* J. Jeeninga, ll. Veensfra,
U. Nijholt,
S. HuÍ-snan, lÍ. Huisnan, J. Kalsbeek , S. Rodenburg, Joh. de Jong, Jan de Jong, H. llieurland,
L. Poepjes , J . lf ieuwland en T. v. d. Meu1en.
Koos hinself noest aI spoedig afhalen vanwege een slepende liesblessure en die ellende zov ruim tree jaar
duren.
Van de oefenwedstrijden zLjn geen gegevens terug te;'
vlnden.
De eerste conpetitiewedstrlJd rerd neteen een ver-

pletterende nederlaag. Het naar Iiefst 6-0 trok
T.F.S. aan het langste eind
Een reek later deed Tijnje het voor de hetft nlnder
(O-l). Vervolgens werd 1n Surhuisterveen het eerste
punt behaald en* kwan de gelijknaker van de rFeanstersr
pas in de laatste ninuut tot stand ( 1-1 ).
Na nog een paar nederlagen eindelijk de eerste overwinning. De Sneaeh moest er met 2-1 aan gelovenInmiddels komen we ook de namen D. Valk en P- Rodenburg tegen- Nov. '73 ging Den Uyl in de olie en het
eerste reisde per bus naar AppelschaJan de Jong bracht Oldeàoorn twee naal op voorsprong,
maar beide keren wist stánfries gelijk te naken.
In het Kerstnummer schreef J. Jeeninga (aanvoerder)
een overzicht van de tot dan toe gespeelde wedstrijden
en hierin vinden we toch nog de resultaten van de
oefenredstrijden van voor de conpeti.tie.
'Oostertittens en onze A-Jun. verden met resp. 5-0
en 9-0 verslagen en er rÍaren geliJke spelen tegen
Zeerobben en Jubbega 2.
van 1973 werd
Ook in de laatste conpetitleredstrijd
tegen koploper Oosterrolde treemaal een voorsprong
uit handen gegeven en tenslotte net 2-3 verloren.
Begin 1974 in Tijnje.(toen koploper) een 2-1 nedenlaag, waarbij het wi.nnende doelpunt pas in de laatste seconde door een keepersfout tot stand kwan.
Na de uitwedstrijd tegen nede-degradatiekandidaat
De Sweach kon óen iets ruimer adenhalen.
Met een hogal gewijzigde opstelling (zo keerden
Y. Blaauw en D. líagenaar terug in het eerste) werd
via twee doelpunten van D. tlagenaar net 1-2 geronnen.
Inniddels waren er ook een nieuwe (oude) trainer
en een andere leider aangesteld, resp. S. Veenstra
uit Grouw en D. leitsma.
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teruggetrokken.
werd
oerterp
tegen
(verloren)
thui-sredstriJd
In de
gezonden
J. Jeeninga uit het veld
Verder neer louter nederlagen en pas de laatste
(O-O in Bakkeveen) '
wedstrijd ceer een punt erbii 'punt
maar het sas 8eDit betekende pas het zevende
'
noeg on vierdeklasser te btijven..
De Sweach had het nanelijk nog slechter gedaan'
De selectie van het tweede elftal bestond voor de
aanvang van de conpetitie uit de spelers:
D. Brandinga, l{. Rodenburg, R. Dan, H' PoepJes'
Joh.. Brouver, P.' Hoekstra ' D. tíagenaar '
J. Greydanus'
Y. Blaauv, Hielke Dijkstra,
!1. Voolstra; M. Kleefstra, S. van Zinderen en
S. Jager.
Leider ras de heer Blankenberg.
Men speelde in de res. 2e klasse F.V.B. en tegenstanders raren:
flarga 2; G.A.V.C. 3; Jubbega 4; Heerenveen 5;
Irnsuu 2; Akkrum 2; I{olvega 3 en Gorredijk 3'
De eerste redstrijd was thuis tegen lrnsun en mede
door een geniste penalty bleef het slechts 1-1 '
Vervolgens rerd Akkrum ín eigen huis met 0-4 afge-

De Heer Alt had zíc''. segens ziekte(?)

droogd.

D. ïagenaar scoorde er danig op los en deed dat ook
tegen G.À.Y.C. net als resultaat een 5-2 overwinning.
Na ruim een maand niet te hebben gespeeld vanltege
eerder genoende liesblessure- was schrijver dezes van
plan voórzichtig weer te beginnen in het derde elftal.
Blankenberg charterde nii echter voor het tweede en
van het verplicht traj-nen'
gaf vrijstelling
zo nocht ik als laatste man spelen in de uitwedstrijd
tegen tfolvega, raarin we niet verder dan 1-1 reikten.
Er waren nogal .wat afzeggi-ngen vanwege blessures'
Pas eind oktober de eerste nederlaag'
In en tegen tíarga werd het 3-1.
Vanrege de oliecrisis kwan Akkrun per fiebs naar
Oldeboorn en ging net 2'O ten ondèr
Akkruners het zelfs nog
Na afloop
"or,á"rr-sonnige
nódig een paar rondjes on het biljart van Jelke Tigchelaar te fietsenleiIn de stand Per 1 I nov - ging Oldeboorn aan de(7-10)
ding (8-11), oP de voet gevolgd door Jubbega
en c.A.v.C. (7-9).
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In naart werd het ka-npioenschap verspeeld door in
Jubbega net 2-0 van onze concurént te verliezen.
De verdere uitslagen zLjn van reinig belang neer
en aangezien se in tljdnood verkeren gaan ne dit,
schrijven lnleveren.

Een volgende keer verder net de resultaten van
de overige e1ftallen.

tlordt vervolgd.
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