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Van de Redaktie.
Aangezien we deze keer geen ovezicht meer hebben ontuangen van Albefi, neem ik ditzelf
maar even ter hand. Ofdeboorn 1 wist zondag 3 mei Amelandia met lege handen huis_ waarts
te sturen, hoewel het een zeeÍ zwaar bevochten overwin ning was. Oldeboorn 2 behaalde het
legendarische aantal van EXACT 100 TEGEN DOELPUNTEN door de laatste wedstrijd met
7
van GAVC 2. Men is dus definitief gedegradeerd naar de 3e Kiasse.
-2 le verliezen
Oldeboorn
4 was ook uitgeblust getuige de nederlaag in en tegen Oldeholtpade. Zond ag24
mei hebben ze hopelijk nog een leuk kam_ pioensÍeest in Joure, zoddt men dit uiÉrst
geslaagde seizoen op gepaste wijze kan uitzwaaien. Oldeboorn 1 wist in de laatste thuiswedstrijd voor de competitie ook SCS nog even te verslaan. Ook nu moest er weer een achter- stand worde_n weggewerkt. Dat de harde kern van de Boarnster sup_ porters uiterst
'sterssbestendig"
!s,ljkt mij dan nu ook welduidelijk. Oh ja, bythe way, het weiO O_+ (na een
1-3 achter- stand). En dan hopelijk nu nog de kroon op het werk zetten in de nacompetitie
tegen St. Anna. Helaas kan ik door starrigheid van Bondswege nog geen speelplan bàkend
maken, zodaleen ieder waarschijnlijk is aangewezen op publicatieê die op diveise plaatsen
in het dorp zullen worden vermeld. Jongens, donders veel succes gewenst in de naèompetitie.
Piet.

Uitslagen en stand 1e Klasse FVB per 10 mei.

Vereent
Oosterlittens_ Blue Boys
St. Anna _ Sport

2_1
1_1

Amelandia _ ODV

2_3

ODIS _ Oosterstreek

1_4

Oldeboorn _ SCS

6_4

Stand

8. Oosterstreek

20_34 59_12 (Kampioen)
20_28 55_21(Winnaar2eperiode)
20_28 51_33 (Winnaar 1e periode)
20_23 55_38
19_20 21_25
20_20 33_30
20_18 46_38
20_16 25_40

9. Blue Boys

20*15

28_52

20_14

33_45(Gedegradeerd)

19_2

13_85(Gedegradeerd)

1 Bakhuizen

2

St. Annaparochie

3. Oldeboorn
4. SCS
5. ODV

6 Oosterlittens
7. Amelandia

10. Sport Vereent
11 .

ODrS

OPROEP AAN ALLE LEIDERS VAN DE DIVERSE ELFTALLEN.
Voor het laatste clubblad van het seizoen, welke over twee weken zal verschijnen, vezoek ik
alle leiders om een kort overzicht te schrijven aangaande de prestaties van huh elftallen in het
aÍge lopen seizoen. Dus dit hoeft echt niet een e-llenlang vérhaalte worden (mag uiteraard
wel),.ma3r aangezien we momenteel niet meer een oveÍvloed hebben aan wedsïrijdverslagen, lijkt het mijzekerde moeite waard om ook het laatste clubblad weerte kunnen víllen met
de nodige, zinvolle, inÍormatie. Dus..l.ei{e.p (aanvoerdersoÍ spelers mag uiteraard ook); klim
nog 1 keer in de pen. lk reken op jullie. Uiterste inleverdatum van deze óveaichten is Éraandagavond 25 meiom 20.00 uur. Eerder mag uiteraard ook. Graag zelÍs.
Piet

KANTINENIEUWS.
Ïjdens de laatste bijeenkomst van de kantinecommissie.!,*a* het'probleem,
op tafel over het
opschriiven van consr.rnpties. Er zrjn een aantat mensen oie rèêosée;
maariden in het ,nog
te betalen' boek staan en nog niet hebben betapld. Het gaat meestal dá;
maar om een klein bedrag,
maar het is wel een beetje vénelend wanneer net maaíbliltt saáÀ wiËraé;àJr
ióàLíïËïàii
dan ook om zoveelmogelijk contantte betalen. Natuurlijkvérgeet ieoer'eeÀ
z,n beurs weleens of
heef! men niet genoegbii zich.ln dat geval is het ook ÉeremËár n"tËig
*"nneer men het taat
opschrijven, maar probeer er zoveelTgg]f rekening mee te houdenïat,
netgeenêenÊens
consrmeert, ook betaald dient te worden. Wanneer je in 'het boek' staat, n"t""t
áit àan ió óau*
mogelijk om m isrerstanden te voorkomen. Het wit wdl snel uergáién
*oiien, dáim;;óg érË;.
te boek staat. Bij voorbaat bedankt voor jullie medewerking!

MEDIUM POP MEDIUM POP MEDIUM POP MEDIUM POP MEDIUM POP
Populaire bands Gruppo Sportivoen the Nozems naarAldeboarn.
Vrijdag 29 meiop het ijsbaanterrein teAldeboarn.
Alweer voor de vijfde keer organiseert de Stichting Medium Pop haar jaarlijkse popÍestival. Deze
keer met de aljaren bekende band Gruppo Sportivoen de bad the Nozems.
The Nozems, voortgekomen uit de punkband Annoyance heeft met het veranderen van de naam de
muzikale aandacht meer gelegd op een stevige melodieuze gitaarsound.
Hun eerste LP bevatte vier nummers en was in korte tijd uitverkocht. Publiek en organisatoren
kregen de Nozems al spoedig in de gaten, hetgeen zorgde voor veel optredens in Nederland. Belgie
en ook Duitsland werd aangedaan.
Op 4 januari van dit jaar traden ze op in Noorderslag te Groningen, wat voor de organisatie van
Mediumpop de doorslag gaÍ omdeze band te contracteren.
Gruppo Sportivo bekend als Hollands rockfestijn van pakweg 1 0 jaar geleden, is populairder dan ooit
tevoren, watvoor Nederland vreemd lijkt, maar in Canada, Duitsland, Belgie en ltalie doet Gruppo
Sportivo niet onder voor de Hollandse tulpen en kaas, wat voor ons land nog steeds de beste
exportprodukten zijn. We mogen dus niet spreken van een come back, maar hier in Nederland
hebben ze een tijdje stilgezeten. Maar nu zijn ze terug met een nieuwe CD en een volle agenda, wat
voor ons een uitdaging betekentbm ze uit te nodigen op Mediumpop.
Het voorprogramma bestaat uit de Gin House Bluesband, wat voor Friesland een bekende en zeer
populaire bluesband is en, mag men aannemen, voor iedere muziekliefhebber, en zeker voor de
Boarnsters, een band die je zeker niet mag missen.
Hetfestival vindt plaats op het ijsbaanterrein in Aldeboarn.
Om de weergoden de baas te bliiven, wordt het wederom in een tent gehouden. De entree aan de
kassa bedraagt f . 15, en het begint om 20.30 uur. Tevens zijn er voor de Boarnsters kaarten
verkrijg-baar in de voorverkoop tegen een prijs van Í. 12,50. Deze zijn te verkrijgen in de
plaatselijke kroegen.
Tot ziens op Mediumpop vrijdag 29 mei a.s.

-

OPROEP AAN ALLE LEDEN EN ANDERE VOETBALFANS!!!
VanaÍ het volgende seizoen willen wijgraag wat meer avonden en middagen organiseren in
de kantine. Wii denken hierbij aan b.v. bingo, Íancy-Íair en kaartavonden. Natuurlijk zrjn er
nog veelmeer leuke dingen te bedenken. Wanneer iemand een leuke suggestie heeft, dan
horen wij het graag van jullie. Tevens zoeken wij personen die ons zo nu en dan eens willen
helpen bij het organiseren van dit soort activiteiten. Heb je een suggestie of ben je bereid
eens mee te helpen, laat het ons dan even weten. Je kunt hiervór bellen met Maaike
Nijdam,tel: l900JanskeBrouwer,tel.l200AnnieBlaauw,tel:1674WendyTysma,tel: 1807
We wachten in spanning af ....
.

Op dit moment hebben wijgeen verdere mededelingen. Behalve..... NIETVERGETEN!
Vrijdag 15 mei laatste klaveqasavond van dit seizoen en natuurlijk op zaterdag 30 mei
de Íeestelijke seizoens_ afsluiting!
Namens de kantinecomm issie, Wendy.
F E E STELI J K E S E I ZO E N SAFS LU IT I N G

UV

O LDE

BOO RN ZAT E RDAG 30 MEI

?--o4t_.luttr9 ry9ds eerder hebben vernomen, organiseert de v.v. Oldeboorn op zaterdag 30 mei a.s. een
HUTSPOTTOERNOOI voor alle leden en niet leden vanaÍ' 12 jaar. Wanneer deze áag om is, is het
echter nog niet voorbij...... Wij stellen jullie nl. in de gelegenheid een nabespreking te houden over her
verloop van de lveclstrijden van het afgelopen seizoen en wel onder het genot ván een hapje en een
drankje. Vanaf 21.00 uur zijn jullie allemaal van harte welkom op ons sportcomplex. Jullie iville n hier
natuurlijk allemaal bij aanwezigzijn, zodat we met z'n allen het seizoen feestelijk kunnen afsluiten.
Kaarten voor de GROTE BARBEQUE zijn verkrijgbaar in de kantine en bij Maaike NUdam Ds.
Nieuwoldstr. l0 of Wendy-fiismaJ. Benedicrtusstr. 33.Deze toegangskaarten kostén
p.r per-

tO-

soon. Hiervoor kunnen jullie de gehele avond onbeperkt genieten van de overheerlijke ipijien.
Uiteraard zijn de drankjes voor eigen rekening. Tot ziens allemaal op zaterdag3O mei vanàf 2l.bd uur.

v.Y. Otdeboorn
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Oldeholtpade - Oldeboorn

4

zondag 3 nei was het de laatste wedstrijd van dit succesvolle team
voor dit seizoen.
Nadat de klokkenluider van oldeboorn de klokken in beweging had
gebracht was het voor ons de hoogste tijd om het dorp te verlaten
richting Oldeholtpade.
Eenmaal hier aangekomen werden wij toegelaten in de sfeervolle
huiskamer van onze gastheer alwaar wij konden genieten van een

vers kopje koffie.

Daar onze coach nog steeds aan het nagenieten eras van het kanpioenschap rras onze .ra=i" doelman als leider aangewezên.
K. Kalsbeek ( die droeg een antraciet zwarte legging gedrapeerd met
enkele onbeduidende vrekken, daarbij droeg hij een shirt( zonder
merknaam) en dit geheel werd afgerond met een paar enorme handschoenen) nocht nu het doel verdedigen.
Na een indrukwekkende pep-talk van Durk frKorbachr VaIk konden we
de Alpenwei in.
Na een tijdje wat doelloos heen en weêr getrapt te hebben besloot
B. Oosterbaan maar eens op de solotoer te gaan.
via een schitterend een tweetje met de doerpaar scoorde hij 1-0.
daarna kregen beide partijen nog we] enkele kansen maar het bleef
tot de rust 1-0.
rn de rust werd H. Nieuwland vervangen door H. v.d. Heide.
De tweede helft was nog geen ninuut oud of de stand was aI weer in

evenwicht (tlpisch Heerenveen foutje) .
Daarna begon pas de erlende voor ons, na een typisch carr Lewis
sprintje verrekte Haaije een spiertje en deze verdween even naar de
box voor enkele neters bandage, in die tussentijd speelden we dus

net 10 man.
ook Binne verstapte zich en zí1n onderstel (lees benen) weigerde
alle dienst en hij viet dus ook uit toen hadden we dus nog maar 9
man.

rn die tijd viel ook het tweede doelpunt voor oldeholtpade.
En of het nog niet erg genoeg was bij de volgende uitval van
oldeholtpader wê waren toen inniddels weer net tien man, maakte
onze keeper een dubbele Rietberger gevolgd door een flikflak,
goed
voor een 5.9 ên een doelpunt tegen, 3-L dus.

:

Onze coach daarentegen bleef rustigr êD hield een eteanineerd
gesprek net enkele mensen langs de lijn, zo nu en dan gooide hij
enkele kreten het veld in, waar wij het naar meê moesten doen.
Deze nederlaag rras dan onze tweede nederlaag in de gehele conpetitie en hier kunnen de neeste elftallen alleen maar van dronen.
Een succes dat mede tot stand kwan door de spelwreugde van dit
elftal. Problemen, die gewoon niet voorkwamen, werden binnenskamers

afgehandeld zodat dit de kwaliteit van het spel niet aantastte.
Het is voor het bestuur dan ook te hopen dat dit elftal nog lang in
stand zal blijven, zodat de kanpioensvlag nog niet de kast in

hoeft.
Klaas.

p.s. tevens danken wij het gehele elftal + Ieider voor de geschenken die wij nochten ontvangen bij de geboorte van onze tweede
dochter.

WEDSTRIJDVERSI.AGEN
DE GRIFFIOEN 81 . OLDEBOORN

Bí

We vertrokken om kwart loor tien. De reis ging naar Oostenrolde.
We begonnen in de kantine. Pieter Ate kocht eerst een Twix ( de nieuwe naam vian Raider) en een
cda (cb oude naam van mla).We namen hetomkleden maar als warmirg up, wantwe warán nogal
kor.d.
*"0:4id.!,"g9n met alweêr Henrico als wissel. Het ryas welweemd, maar daardoor scoorde hij
de eerste helft ook niet. We kwamen door een produktiefout in de acfrterhoede op 1- 0 achterstand.
Pieter Poepies hielp ons weer in de wedstrijd, door 1-1 te maken. We girgen mdt t -t de rust in. De
pauzg is.rustig verlo-pen. De leiders hebben Mario Brandinga de tweêdé hefft maar op de wissel
gezet. Hier kwam Henrico voor in de ploeg _!n de nneede helft werd er beter genoebatd. Henrim
forceerde een penalty, zodat we dankzij Pieter Poepjes (die de penalty tlbnutte) op een 1-2
voorsprong kwamen.
Het werden nog een paar benauwde minuten, met een bal op de lijn die nog net door Haico kon
worden weggeschopt. Maar hetlukte ons on de 1-2 voorsprong vadtte houdén, zodatwe er weer
twee punten bijhebben en nog kans op het kampioensclnp. We beclanken Frank lde, Kees en
Sietsevoor het rijden.

F

(entarroto setekend

MILDAM

o*' lf,S55l"Ëii

Cl . OLDEBOORN Cl

Om 6 uur moesten re P.tl Urff zijn. Maar toen het 6 uur was misbn we 3 spelers, dus moesbn we die
van huis halen. Gelukkig kwamen we in MiHam aan met 11 man. Toen'Jelle de opstellino bekend
had gemaakt gingen we het veld op. Mildam mocht aftrappen. Maar het was OHeboorn die na een
paar minutel met G1 voorkwam door een do-elpunt van Jelger Hoeksfa. Maar Mildam maakte nog
roor rust geliik 1-1 . Rust. Na de rust kreeg Mildam nog welwat kansen maar het blêef 1-1 . Dit waé
het eerste punt wat wij in deze competitie hebben gehàaH.

Wietse.
OLDEBOORN

Cl . OLDEHOLTPADE

C1

We moesten zaterdagochtend tegen Oldeholtpade voetballen. De lorige keer hadden we tegen hun
nQg
lrnaar net. We moesten eerste met 10 man hetveld in,ivant Erik lag nog te"matfen.
-vgrlorgn
Maardatgaf niet wantwe stonden al in de 2e minuut voor met 1-0 gemaak door Bór vóolstra!l Dat
was voor het eerst in de competitie.
Maar daar werd snel verandering.
ggbrg.ght door egn hoge voorzet van Oldeholtpade en die zat
in
erin 1-1 stond het toen. Toen maakte Ate Bijlsma een goal, in eigen cloet (foutje bedànkt)
Rust.
ln de 2e helft hielden we het lang met de stand (1-2) maar op het laatst scoorde Oldeholpade weer
1 -3 en dat was tevens de eindstand.
Rienkv.d. Velde

Oudehaske I _ Oldeboorn

1

Op zaterdag 25 april j. l. moest Oldeboorn aantreden tegen Oude haske voor de Freonskipsbeker. Dit
was een ploeg uit de Hoofd klasse van het zaterdagvoetbal FVB. We begonnen vrij goed, hetgeen

resulteerde in een doelpunt van Sytze Bergsma. Na nog wat kansen te hebben gemist, ham
Oudehaske het initiatief over en kwam men op gelijke hoogte. Voor de rust kon Oudehaske zelfs het
net nog 2 keer vinden, zodat de ruststand 3_1 was. De tweede helft werd er beter gespeeld, met name
het laatste halÍ uur. We kwamen terug tot 3_3 door doelpunten van Sietze Akkerman en Sytze
Bergsma, maarwe kwamen helaas al weer vrij snel op achterstand. Maar na zoveelveerkrS getoond
te hebben, konden die nruee doelpunten er nog wel bij, zo werd het nl. 4_4 en even later 4_5 dbor een
benutte strafschop van Johan ïjsma. Dit had tot gevolg dat we ons plaatsten voor de kwartfinale,
waarin we op don_ derdagavond 7 meij.l. moesten aantreden in en tegen Wykels/l-lal_ lum, uitkomende in dezelfde klasse als Oudehaske. Het weekend er-voor had Oudehaske deze ploeg nog verslagen met 2_0, dus we waren gewaarscfruwd. Het begin van deze wedstrijd was voor Oldeboorn en
het was Sytze Bergsma die 0_1 scoorde. Na dit doelpunt kregen we nog een grote kans, maar deze
werd door een misversbnd gemist. Hierna werden we overklast door de Wykels/Hallum, omdat ze
een veel hogertempo speelden. De ruststand was2_1 in hetvoordeelvan de thuisploeg. De tweede
heltt werden er nog 4 doelpunten gemaakt, zodat de eindstand 6_1 werd voor de Wykelsll-lallum. Dus
dlt jaar weer geen Freonskipsbeker, maar dat is ook niet het belangrijkste, want promotie naar de
HooÍdklasse is van van veelgrotere importantie.

Oldeboorn _ Amelandia
ÊDe voorlaatste competitiewedstijd moestgespeeld worden thuis tegen Amelandia. De uitwedstrijd
was door ons gewonnen met 1_4. De wedstrijd begon om 14.00 uur 1en dat is dus deze keer niêt
waar, want het was 14.30 uur, red.) en hetbegin was slecht, er werden teveel fouten gemaakt, waar€
door we alweer op achterstand kwamen, helgeen zo bleef tot aan de rust. Na de ru5twerd het spel "
weer wat beter. Het was dan ook Sybrand Oosterbaan, die met een geweldige knalcte stand wèer
gelijk trok, en in.de laatste minuut werd het zelÍs nog 2_1 voor Oldeboorn doór een e.d.'tje van een
speler van Amelandia.

Oldeboorn _ SCS
Op 10 mei moest de laatste competitiewedstrijd worden afgewerkt tegen SCS thuis. Deze laatste
ploeg yas
{e laalste weken goed in vorm, getuige de uitslágen van S_0 tegen Amelandia en7 A
tegen Blue Boys. Dus we waren wederom gewaarschrlvd, want je moet toch éen beetje met vertrouwen aan de nacompetitie beginnen. De wed striid begon goed. De aanlallen gingen tot'aan in het zestienmetergebied van de tegenpartij goed, de kansen werden wel gecreerd, haar ze werden niet
afgemaak! Toch kwam Oldeboorn op voorsprong door een doelpunt van wie anders dan Sytze
Bergsma. Vervolgens gaven we de wedstrid uit handen en lieten we SCS in hun spelkomen, waardoor men dan ook 1-1 kon scoren. Na de rust werd het zelfs al vrij snel 1_3. Maàr wat veerkracht
betreft, zit het wel goed met Oldeboorn, want na deze achterstiand scoorde August Faber 2_3, en was
het wede.rom Sytze Bergsma die 3_3 liet aantekenen. De koek was voor OHéboorn echtór nog niet
op, want het was Johan Ïjsma die een penalty benutte, en 2 mi_ nuten later weer scoorde, zodát de
stand 5-3 werd. Het werd zelfs 6_3 door Sietze Akkerman. Vervolgens werd het nog wel 6_4, maar
dat was uitsluitend nog voo.r de'stalistiek. We hebben deze compelitie afgesloten mét 2g punten uit
20.we_d-strijden met een doelsaldo van 53 voor en 33 tegen. En nu de Àacompetitie, wétxe waarschijnlijk het.komend weekend van staft gqqlvoor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met
onze wedstrijdsecretaris Piet ïjsma, tel. 1807. (de data zijn nl, dooide Bond nog niet viijgegeven).
De Reporter.
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AKTIVITEITE NAG EN DA V.V. OLDE BOORN.
VRIJDAG 15 MEI.
KLAVERJASSEN OM 2O.OO UUR IN DE KANTINE VAN DE V.V.
OLDEBOORN. UITREIKING VAN DE TRICHEM.CUP.
VRIJDAG 22MÊ1.
SPONSORLOOP V.V. OLDEBOORN T.B.V. JEUGDAFDELING V.V.
OLDEBOORN. AANVANG 18.30 UUR. SPOHTCOMPLEX V.V. OLDEBOORN.
ZATERDAG 23 MEI.
OLDEBOORN F1 TOERNOOI BOORNBERGUM.
ZATERDAG 23 MEI.
OLDEBOORN E1 TOERNOOI BOORNBERGUM.
ZATERDAG 23 MEI.
OLDEBOORN D1 TOERNOOI IRNSUM.
ZATERDAG 23 MEI.
OLDEBOORN 81 TOERNOOI MÁRSSUM SSS'68.
DONDERDAG 28 MEt ( HEMELVAART)
OLDEBOORN D1 TOERNOOI AKKRUM.
DONDERDAG 28 MEI.
OLDEBOORN 81 TOERNOO] LEEUWARDEN FVC.
ZATERDAG 30 MEt. LFT Op DATUM GEWtJZtcD!!!
FEESTELIJKE SE]ZOENSAFSLUITING OVERDAG EN'S NVOruOS OP ONS
S PORTCOMPLEX V. V. OLDEBOOR N. OVE R DAG HUTSPOT.TOER NOO I VOOR
IEDEREEN VANAF 12 JAAR (LEDEN EN N|ET-LEDEN). OPGEVEN VOOR
20 MEI BIJ HONKIE DE JONG TEL. 1438 OF DURK VALK TEL. 1461 .
.S
AVONDS O.A. BARBEQUE.
ZATERDAG 30 MEI.
OLDEBOORN C1 COCA-COLA JEUGDVOETBALDAG EINDHOVEN PSV STADION.

VRIJDAGAVOND 12 JUNI.
OLDEBOORN D1 (7-TAL) TOERNOOT AENcWtRDEN.
ZATERDAG 13 JUNI
oLDEBOORN F1 (7-TAL) TOERNOOT AENGWIRDEN.

VRIJDAG 19 JUNI.MAANDAG 22 JUNI.
SELECTIE OLDEBOORN 1 CENÏER PARCS HUTTENHEUGTE.
ZONDAG l6AUGUSTUS.
OLDEBOORN 1 - BOORNBERGUM 1 14.00 U. (OEFENWEDSTRIJD)
BOORNBERGUM 2 - OLDEBOORN 2 10.30 U. (OEFENWCOSTNIIO'

Let opll
op vrijdag 22 mei a.s.

Sponsorloop
T.B.V. de jeugdafdeling van V.V. Oldeboorn

o

p het p1ïJ3ff1 r3i
"

Jf"tf uï Ur oeboorn

Deelname is voor:

Frpup
Erpup
Drpup
Criun
Briun

STEUN ONZE JEUGD!!!

SchemaEK Zweden
GOETEBORG

-

Nederland begint

-ziin

groepïredstijden op 12 juni

l

i*Siii:1Ëi,:rïillr"iËf rlï"'"ïJs:ïïl##ï:k*Jta#.f
eindigt, kan het team in de plaats blijven

Indeling groepen:
o Groep 1: zweden, Franlsijk, Joegoslaviê, Engeland.
r Gro e p 2 : Nederland, Schotland, GO S, Duitslalnd.
Hgt speelschema voor de eindronde vÍrn het Europees Kampioen-

schap:

Groep 1:
o 10 juni Stockholm Zweden-Frankdjk
o 11 juni Malnó Joegoslaviê-Engeland
o !4juni stockhor-Zwéaen-Joegoslaviê *o*5tí,y;

:iiiïr*ïmir*rr;rïËïrff#'
Frankrijk-Joegoslavië
:17 juni Malmó

-." ffitrml

Ê#w
ii?:ï,ïf9i[?ï?:',XgË-'lï,ï,5,c]etrand

"&l:y*=ilfl;ï;

o 12 juni Norrkóping GOs-Duítsrand
o 15 juni Goeteborg Nederland-Gos
o 15 juni Norrkóping Schotland-Duitsland
o 18 juni Goeteborg Nederland-Duitsland
o 18 juni Norrkóping Schottand-GOS
Halve finales:
. ?lio"i ltockholm winnaar groep 1- nummer twee groep 2
2.22 jury $oel9bltg winnaar groep 2 - nu'nmer twee lroeir
Finale: 26juni in Goeteborg.
Rustdagen: L3, 16,L9,20,23,24 en25 juni.

f

Fleeft U nog iets te koop, of bent U in het bezit van
oude foto's betreffende y.u. tlldeboorn, laat het de
redaktie EUsn wetsn,
Ílog een leuke anecdote gelezen? Hou het niet voor
Uzelf. Laat een ieder meegenieten, zend het in naar
de redaktie Yan het clubhlad.

Piet Tiisma.

j

HUTSPOT,TOERNOOI V.V.
OLDEBOORN
ZATERDAG 30 MEI A.S.
DEELNAME VANAF 12 JAAR VOOR
MEISJES, JONGENS, DAMES
HEREN

EN

VOOR LEDEN EN NIET- LEDEN.
OPGAVE BIJ:
HONKIE DE JONG WEAZE 48 TEL. 1438
DURK VALK SWETTEBUORREN 59 TEL.
1461

OPGEVEN VOOR 20 MEI A.S.

?

Qp'e steande foto sjoche wy; Nynke de Jong,
Tjet Wiersma, Jopie de Groot, Betsle
Wijnstra,Klaasje Veenstra, Anneke
Vleeshouwer, Wimpie Meester, Anneke
Bosma, Matte Ram, Rimkje Haayes en Meinie
Veenstra.

VADER'STROTS.
Onderstaande foto behoeft voor de rasechte Boarnster voetballieÍ-hebber geen nadere uileg
Dit.betreft namelijk de telgen uit de voetbalfamilie Nieuwland. Foto werd ingiezonden dooi
J. Nieuwland.
V.l.n.r. Klaas, Roel, Mient, HendriR, Jan en Jappie Nieuwland.

-'

OLDEBOORN Cl . WOUDSEND Cl
ZaterdagS meimoesten we voetballen. Om 10.30 u. in de box.
ledereen had er wel zin in en het beloofde een leuke wedstrijd te worden. Dit gebeurde in
de eerste
helft ook, maar door een verkeerde terugspeelbal' werd het 0-1-. Later *eei
een
0-2. ïoen wij. Rienk trafte uit en de bat kwam bij Tony oió rpààáe naar
:9ll:":l"lerugspeelbat,
tsroer, maar te hard, de keeper had hem.
woudsend was weerweg en via een goeie aanvalwerd het 0-3.

Rust.
De 2e helft was Tony eruit en Erik erin. Woudsend had de aftrap en ging direct in
de aanval en
scoorde 0-4 Oldeboorn had de aftrap en ging weg via Erwin maar die spèelde de
balte ver voor
zich uit en die werd onderschept, woudseód Scooioe weer 0-5
Shit, dit was de eindstand

Jan Willekens

ln onze rubriek "lnterÍjoetje" deze keer een profielschets van:
lemand die we binnen onze vereniging kennen als overzichtschrijver, schrijver programma's
Oldeboorn 1 , leider Oldeboorn 4 eó Vaste supporter, kortom eeh "aktief baasfe". -

Naam:
Geboren:
Gespeeld in.
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Bestefilm:
Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste vrouwen/oÍ man:
Favoriete club:
Favoriete speler:
Televisíeprogramma
Favoriete andere sport:
Onderschatte voetballer:
Overschatte voetballer:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Beste krant en/oÍ tijdschrift: '
Slechtste kranten/oÍ tijdschrift:
Een hekelaan:
Bewondering voor.
Kwalvan Cb voetballerij:
Wie wilt U graag nog eens

ontmoeten:

Albert Nijholt

3-4:22
HDT, Langweer, Oldeboorn
roken teveel, alcoholgeen hekelaan
?

van Goede Familie van Konsalik

geen kenner
Andre van Duin

Akke's bruinebonensoep
tuinieren, vissen, varen, \oetbal
?

nog steeds Feijenoord
'r9

van

ïggelen

Hunter
bridge, tennis
Jan Nijdam
nooit bijstilgestaan

kampioenschap CambuurrOldeboorn 4
geen periodetitelHeerenveen
de Nieuwe Oostellingwerver"
lees geen roddelbladen
afwassen en zuigen

Johnny Metgod
sommige eigen grensrechters
geen voorkeur

Wie nodigt U niet uit op Uw verjaardag: Oldebofn 1
voetbal is een teamsport, en ik zou dus graag zien dat
ry3t U verder altijd al eens kwijt
allen zich voor een wedstrijd evenveel ontzeggen om vooral Íit op het veld te komen.

wou:

ZWART-WIT

.]

3ii

Onderstaand twee foto's met uiterst lieftallige jongedames uit het jaar 1948. Dit betreft het 2s-jarig
jubileum van de v.v. Oldeboorn. Dezejongedames waren de vriendinnen van de spelers en
tevens de dames-supportersgroep. Voor deze gelegenheid werd ook onderstaand lied geschreven.
lngezonden door Janske Brouwer-Nieuwland.

HULDE OAN 'E FUOTBALSPORT
Wy halde fan sport en fan fuotbaljen wis,
Wy traepje de ballen net ien kear hast mis,
Us keeper dy haldt beide doelen grif skjin,
Gjin klub dy't us alftal in pyk sette kin
Flefrein:
Der stiet de keeper en der stiet de back,
De opstelling komt by us klub net sa krekt,
Us spil spilet have en us back midden foar,
Net ien dy'ttsjin us yn itfjild komme doar

Nul{iif wie de stan en't publiek seispontaan:
"Zo'n klub kan gerustook naar Deurne toe gaan"!
Refrein.
En wer't wy ek komme, op'e klaei of op san,
Men rikt us as suskes, as broerkes de han,
En Íreget men us, hwa fan jimme hie't tocht,
Mei in trainer ha wy it ek noch noait es besocht

Refrein.
Wy haw ek supporters, wysitte goed by,
Dy meitsje us klubke fan schulden wolfrij,
Dy jowt us in trainer dy seit: "Ha jim woen,
Dan jowe wy jim in gesellige joen".

Refrein
Wy ha in terrein, meitribunes en mear,
Der is no in dame, allyk in Mijnhear,
It rint meastalfol, en jimme kin derop oan,
It oare is net mear as it bleek fjild to Boarn
Refrein.
Wij binne gjin klub om ien skea oan te dwaen,
Wy wolle SWART-WYT hjir in eare patm jaen,
Dy is, Jubilaris en binne fol moed,
Dogg' jimm'yn'e takomst as us ek sa goed

Refrein

Wy spilen yn Grins en wy spilen yn Snits,
Wy joegen de stedslers omraek foar de brits,

Kryptogram

I De Europeaan neemt de slede
op en noemt het wachtwoord; 6 In
HoR.:

de kerk krijgt S. mindervaardig
fruit; 9 ÏIordt gebruikt om de kledingindustrie te bevorderen; l0
Voor dit muziekstuk heeft E. een

duetbewerkt; 11 Op deze worm mag
u in Scheveningen lopen; 12 De verlegenheid die geen u kan geven; l4
De teller zit ln de oven en moet het
nog eens berekenen; l7 Dle engel
daar moet alles samensmelten; l8
De gier en de kat houden van het

treurige; z0-Als het toevallig een
bank is, kdigt u met list een lening;
22 Het paar maakt'n pas; 24 De heilige kan niet meer; 26 Ilier vtndt
men een schop in een veartuig; 28
Keert t€rug zonder 8., maar heeÍt
er wel zin in;29 De leid^sman moet
het nummer hebben; 30 Vader
krijet iets uit een bijenkorÍ en is op
z[Jn hoede.

VERï;2 De Don en de aartsbisschop
stasÉ'onder stroom; 3 Brengt u ln
negen op M.; 4 Het vlees uit de Verenigde Staten is waterig; 5 Na het
nrsten het geheel in de goede richting leiden; 6 Een kreet in de ring

vr:ragtommeer danzuinig te ztlry
Deze sloop vra^agt geen onder:wils

Z

ln

het wasse$ 8 In het Fïiese wat€r
drilft een vreemde munt zei de leerling; 12 leg terug het ei ln dit nat 13
De larve zit in 't meel; 14 Brengt
daar verloop eh heeft een venaderlilke inslag; 15 U krijgt les en dat
kost geld; 16 ... en kan dichterbU
komen; 19 De onbekende en Irleo
dragen dit van vlas; 21 Het volk lg
b{ins antiek tc noemen; 23 Met een
snelle loop ln het Brabents wa,ter
het str{dperk zoeken; 25 Past slWd
een deksel op:27 Maar hler moet
men een stap terug doery 28 Tenrg
b[ikt het beestje bedorven te dln.
BosaneÍncon

IUD
BREMMEJSOORN
BOSANEMOONEEDTM
E IOA
HLTTKASTANJ
ANJELIERVFPIUSA
IREONEPANRHG
PLZ
A O G R L B,I I I L P A K O D
KOGLDELLLUAASRE
IETOETVRPTP
S IGE
K D Z E DWB E E L E D I E A
IAOARERSNMRBGNL
IUGDNESSM
NLMMDA
IT ID
NGERRANSEIJN
IARVAUAL
OTAAMOT
IURTSRJW
MAO IEHK
KORENBLOEMGORBA

lvlsdeti4+

\ff-idslêllp.,,,:
Ër ldnctel.

ÊdlËàIffi:,,,,
Monnikek*p'
hlÍ*agdep*lur
Ikrrenblsem
Duinroosje
Gipskruid
Treurwilg
Struikhei

Kaardehl
Anjelier

Hortensia
Ger-aniurn
Gladiool
Kastanje
Aardbei
Papaver
Tomaat
Brem
TuIp

Ajuin
Mais
Riet
Gras
Sla

vrig
Lis
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