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SCS - Oldeboorn vrijdag 28 mei
Om 19.30 uur begonnen we aan.
de belangrijkste wedstrijd van het
seizoen in Drachten tegen SCS.
Het in grote getale opgekomen

golven van Oldeboorn te hebben
gevonden door met veel fysiek
geweld de spelers van Oldeboorn
aÍ te remmen. Oldeboorn liet zich
echter in z'n geheel niet intimideren en ging rustig verder met het

Boarnster publiek was er helemaal
klaar voor. Hopelijk wij ook.
Oldeboorn ging furieus uit de start-

blokken, en na 5 min. spelen wist
"Bollie" het Boarnster publiek te
laten juichen, 0-1. SCS trachtte
hier iets tegenover te stellen, maar
de Boarnster goalie wist van geen

wijken. Oldeboorn bleef met ftitsend voetbal SCS overklassen,
hetgeen resulteerde in een fantastisch doelpunt van good old Sytze
na een weergaloze solo (vanuit

buitenspelpositie?),

0-2.

SCS
dacht het antwoord op de aanvals-

.

uitvoeren van de ene na de andere
vlotte aanval. Vijf minuten voor rust
zag Janco zijn prima spel uit de
eerste helft worden bekroond met
een schitterende afstandsknal van

ca. 30 meter welke resulteerde in
0-3, hetgeen tevens de ruststand
werd. ln de rust liet het Boarnster
publiek zich het nodige gerstenat

welgevallen, en werd er reeds
getoast op de Hoofdklas. Maar in
een enkel hoekje hoorde je toch
weer "ze hebben vaker voorge1

staan" en "ze moeten
nog een helft"....De tweede helft liet een furieus aanvallend
SCS zien. Oldeboorn liet zich ver
terugdringen op eigen helft, maar

gelukkig stak de goalie in een
bloedvorm. Uit een perfect uitgevoerde counter was het uiteindelijk
Henrico Veerman die Oldeboorn
deÍinitief naar de HooÍdklas bracht.

Dat SCS toch nog één keer wist
tegen te scoren, was alleen voor

de

statistieken belangrijk.
Oldeboorn wist de wedstrijd met 14 te winnen, en kon men zich gaan
opmaken voor een lang en dorstig
Pinksterweekend.........
Jongens, allemaal gefeliciteerd, en
veelsucces in de Hoofdklas.

Oldeboorn
Zondag 23 mei moest het eerste
nacompetitieduel worden aÍgewerkt tegen SCS. De statistieken

wezen uit dat Oldeboorn in de
competitie de sterkste ploeg was
met twee overwinningen resp.
thuis 2-1 en uit 4-5. Na de warming
up die eigenlijk niet nodig was

geweest omdat de temperatuur
voor het publiek zeer aangenaam
was, en het voor de spelers dus
zweten geblazen werd. Om twee
uur werd er begonnen aan de wed-

strijd. oldeboorn begon zeer aan-

vallend, wat ook tot een aantal
goede kansen leidde, maar de
keeper van SCS stond 4 keer op
de goede plaats en wist de nulte
houden. Maar na ongeveer 35

-

SCS
geen kansen dus, terwijl SCS nog

minuten werd de score geopend
door August Faber, daarna kreeg
SCS wat meer grip op de weclstrijd, maar meer dan wat vrije
trappen hielden ze q niet aan
over. De ruststand werd zo 1-0
voor Oldeboorn. Na de rust kreeg
Oldeboorn nauwelijks kansen en
was de hitte een aantal spelers al
van het gezicht af te lezen. SCS
rook de gelijkmaker en na een
minuut of 15 was het de Drachtster
spits die met een knappe kopbal
de stand weer in evenwicht bracht.
Om toch nog voor de volle winst te
gaan, werd Willem van Kalsbeek
de dug out uitgestuurd om de leeg
gespeelde Sytze Bergsma te vervangen. Maar al wat we kregen,

wel een aantal kansen kreeg, maar
hier gelukkig niets mee deed. Dus
werd de eindstand 1-1 en is dus
niet de beste uitgangspositie, want
de consequentie van deze uitslag

is dat we op

spoftpark
Maartenswoude moeten scoren,
hetgeen ons elke wedstrijd nog is
gelukt. Het beloofd VRIJDAG 28
MEI A.S. dan ook een zeer spannende voetbalavond te worden. En
wij kunnen elk steuntje in de rug
gebruiken, daarom........
KOMT ALLEN NAAR DRACHTEN
VRIJDAG 28 MEI OM 19.30

uuR!!!!!!!!!!
de reporter.

VRIJDAGAVOND 28 MEI DE ALLESBESLISSENDE WEDSTRIJD OM PROMOTIE NAAR DE HOOFDKLAS TUSSEN SCS EN OLDEBOORN. SPORT.
PARK MAARTENSWOUDE TE DRACHTEN. STEUN ONZE JONGENS!!!!

Nu wij het toch dver de strafschop hebben:

WIST U DAT:

*

*
*
*
*

een doelverdediger wel mag bewegen,
rnaar niet zrjn voeten mag verplaatsen,
voordat de bal is getrapt?
de lijnen van het strafschopgebied óók
bij dit gebied behoren?
de plaats van de overtreding beslissend
is en niet waar de bal zich bevindt?
de doelverdediger niet in het midden
van de doellijn tussen de palen hoeft te
staan?

een straÍschop in tweëen genomen mag
worden:
- maar alleen in de normale speeltildl
- de strafschop wel naar voren moet

*

worden gespeeld,
en de medespeler het strafschopgebicd niet voortijdig mag hebben betreden?

een shafschopnemer die eerr aanloop
onderbreekt, zich schuldig maakt aan
onbehoorlijk gedrag?

deze daarvoor een waarschuwing moet

meter van het strafschoppunt moet blij-

ontvangen?

ven, tot het tekcn is <legeven orn

alle spelers (behah,e de doelverdediger

schop te nemen?
deze straÍschopnemer daarna een grotere aanloop mag nemen, hoewel hij
niet kan verlangen dat de tegenstanders
hem daarvoor vrij baan geven?

en de nemer) zich moeten opstellen:
- binnen het speelveld,
- buiten het strafschopgebied,
- tenminste 9.15 meter van de bal?
de medespelers niet achter de bal behoeven te gaan staan?
deze zich dus ook in een buitenspelpositie kunnen opstellen?
indien een verdediger, staande binnen
ziin strafschopgebied, net buiten dit gebied de bal met da hand weg slaat, bestraft wordt met eerr directe vrije schop?
indien een verdediger, staande binnen
zijn strafschopgebied, een tegenstander
die zich daar buiten bevindt, spuwt, beshaft wordt met een strafschop?
het leggen van de bal voor, naast of achter het strafschoptrrunt niet is toege-

*

de

Met het voorbeeld in het begin van dit artikel moge weer eens zijn aangetoond dat:
a. spelregelkennis uaak niet uoldoende
aanwezig is bij de beoet'enaren uon de

b.

c.

uoetbalsport;

spelregelkennis een musf is uoor elke
spelleider;
spelregelkennis niet olléén moar saoi is
en uit de boeken.

ONS DEVIES: SPELREGELS, SPEEL
ERIUEE!

staan?

de speler die de strafschop neemt, binnen het strafschopgebied of binnen 9.15

2

Landelijke Regelingscommissie Spelregelwedstrijden

Er zijn met ingang van
heden wederom kaarten
verkrijgbaar voor onze Íeestelijke seizoensaÍsluiting op
zaterdaq 5 iuni a.s. Voor /.
10,-- kunt u weer onbeperkt
van onze barbeque genie-

ten. Deze kaarten zijn verkrijgbaar op onderstaande
adressen:
Kantine v.v. Oldeboorn,
Binne Oosterbaan Ds.
Nieuwoldslr.l2, Wendy
Tijsma Benedictusstr. 33 en

bij alle leiders van onze
senioren elftallen.

Wedstrijd ballen seizoen
1992.Í993.

De wedstrijdballen

Na een zeer geslaagde klaveifasavond bij Jan en Jenny
met 20 deelnemers werd uiteindelijk de beker gewonnen
door Gerke van Kalsbeek. De verdere uitslag was:

í. Gerke van Kalsbeek (beker)
2. Sjoukje Kerkstra
3. Meint Hofstra
4. Wilco Vink
5. Cor Dijkstra
6. Hanneke Heidstra
7.Yde Sinnema
8. Sierou v.d. Heide
9. Johan Fokkema
10. Henk Vink
11. Amerins v.d. Heide
12. Kees v.d. Velde
13. Jelle Wierda
14. Janco Voolstra
15. Anton
16. Haaye v.d. Heide
17. Jan Bethlehem
18. Henk Kerkstra
19. Marinus Dam
20. Anno Bergsma

voor
Oldeboorn 1 voor het aÍgelopen seizoen werden
geschonken door de volgende bedrijven:
Jac. Knol b.v.
Cora Automatisering

Oldeboorn

it Printh0s Oldeboorn
Handelsmij Kalsbeek
OldeboornfÍijnje
Y. Rodenburg Oldeboorn
Agronews Oldeboorn
Sterk Heiwerken b.v.
Drachten
Blan khout Houtrei nigers

Drachten
Jeca Transport Oldeboorn

Apollo Engineering
Oldeboorn
de Jager Super Oldeboorn

Deze bedrijven willen wij
hartelijk bedanken.
Wilt u volgend seizoen ook
een wedstrijdbal schenken
dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter
tel. 1788 of de wedstr. secr.
tel. 1807.
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Vrijdag 16 april hebben wij gevoetbalt tegen Sport Vereent in de 3e
minuut had ik een goal gemaakt

de goal schoon. Na een half uur
schoot August "rebaF" op de goal,
de bal stuitte tegen de borst van
de keeper en kwam voor de voe-

toen was het 1-0 in de pauze
stond het 4-0 in de tweede helft

ten van Sietze A. die vervolgens
scoorde. Dit werd tevens de rust-

duurde het niet lang en ik had een
goal gemaakt 5-0 en de eindstand
was het 6-0 en ik had al de goals
gemaakt gewonnen!!!!! !!

stand. Na rust drong Oosterlittens
meer aan, maar na 15 min. kreeg
Oldeboorn een hoekschop waaruit

Henrico V. de bal kreeg en zo
ongeveer onder de zoden werd
gewerkt. Hierop moest Sietze A.
zo nodig reageren, wat hem op
een gele prent kwam te staan, en
aangezien hij deze prent al eerder

robbert v.d. torre

Oldeboorn El Sport Vereent El
Wij waren er al toen kwam Sport
Vereent. We begonnen en algauw
was het 1-0. We gingen door en

-

niet lang later 2-0. Toen een
gevaarlijke aanval die keerden we.
En we begonnen aan een opbouw
en 3-0. Nu vraag je je af wie maak-

te gebied, straÍschop. Johan T.
was kennelijk de spanning niet de

wonnen we met 6-0.

Oldeboorn 1 Oosterlittens 1
Zondag

2 mei stond de sleutel-

wedstrijd Thor - de Westhoek op
het programma. Mocht Thor winnen dan konden wij op gelijke
hoogte komen met de westhoek.
Voorwaarde was wel dat we zelÍ
moesten winnen van
Oosterlitten, altijd een moeilijke
tegenstander voor Oldeboorn. Wij
hadden hiervan nog nooit gewonnen. ln de basisopstelling ontbrak
onze rechtsback a.g.v. een voetblessure. Willem van K. startte in

ook

de basis. Oldeboorn nam gelijk het

initiatief en kreeg ook gelijk een
aantal kansen waaruit Sietze A. na
zeven min. scoorde na een mooie
pass van Harke H. Hierna namen
we wat gas terug en kreeg
Oosterlittens meer greep op het
spel. Siemen Willem hield echter

gekregen, mocht hij dan nu vertrekken, zodat Oldeboorn met 10
man verder moest. Oldeboorn verzwakte echter en August maakte
er 3-0 van. Later een ingestudeerde vrije trap voor Oldeboorn, Siete
V. wordt neergelegd in het beruch-

te ze. Alle drie waren gezet door
Robbert!! Johan had niks te doen
en ik ook bijna niet. Uiteindelijk

Jelmer v.d. Berg.

in de wedstrijd voorgeschoteld had

'

baas, want hij misste de straÊ
schop. Het werd dus geen 4-0,
maar wel 3-1. Met nog 10 min. te
spelen kregen we zelfs nog een
e.d.tje om de oren, zodat het nog
spannend werd. Maar gelukkig
heeft Oldeboorn nog steeds Sytze

8., die na een rush van achteruit
4-2 aanlekende en de nodige rust
terugbracht. De laatste treffer

werd gemaakt door

Siete.

Eindstand derhalve 5-2.

Helaas bij ons vertrekpunt aangekomen, bleken er maar 10 dapperen overgebleven om de strijd aan

te gaan, zelfs onze routinier/spon-

sor durfde de confrontatie

zeer gemotiveerd aan de wedstrijd

zouden beginnen om de thuisblijvers ongelijk te geven en zich niet
in te laten maken door Akkrum. Na

enkele min. wachten

op

de

scheidsrechter (Bennie Brander,
die zeer verdienstelijk Íloot) kon de

strijd beginnen. De 10

van

Oldeboorn bleken in zijn geheel
niet de mindere van Akkrum.
Gescoord werd er niet en zo gingen we theedrinken met een 0-0
ruststand. ln de tweede helft gingen we op dezelfde voet verder en
groeiden steeds meer in de wedstrijd, terwijl Akkrum steeds wanhopiger op een doelpunt ging
jagen. Na een snel uitgevoerde

combinatie werd Kees K. in het
strafschopgebied vrijgespeeld en
daarna onderuit gehaald door een
scheidsrechter
wees direct naar de stip. De straf-

Akkrumer.

De

schop werd door ons

benut.

Hierna konden we de stand vasthouden, zodat wij met een zwvar-

1-0

bevochten
zege naar
Oldeboorn terugkeerden. De dapperen die voorelkaar kregen
waren: Durk V. Tjibbe M.,Bouke

H., Meinie K. Tinus v.d.

de Reporter.

niet

aan. ln de voorbespreking werd al
duidelijk dat de 10 van Oldeboorn

M.,

Johannes B., Hendrik N., Binne

O., Sietze J., Kees K., en
leider/g rensrechter Albert N.

Akkrum 4. Oldeboorn 3
Binne.

Al weer enige weken geleden
moesten wijde laatste competitiewedstrijd spelen tegen de kam-

pioen Akkrum. ln

de

wedstrijdbespiegelingen vooraÍ
werd een nederlaag ingecalculeerd, en de vrees bestond dat dit

wel eens een dikke zou kunnen
worden. De sponsor zag echter
wel mogelijkheden, als we echter
maar volledig en in de sterkste
opstelling naar Akkrum gingen.

t?

HalÍjaarverslag D1-pupillen
De d-pupillen bestonden dit jaar
uit: Sander v.d. Velde, Albert
Nijholt, Edward v.d. Wal, Arnold
v.d. Wal, Harm Watzema, Hedde
Hoekstra, Hans Romkema, Germ
Wilkens,
Martin Meester, Klaas Voolstra,

Aize Bouma, Ronald

Heinz Webers, Jeroen Groetelaars
en Rene Eyzinga. Deze14 spelers
moesten in de 2e competitie van

dit seizoen aantreden tegen:
Jubbega D1, Gorredijk D1,
Wolvega D1, Heerenveen D1 en
WWS D1. Dit leek aan het begin
een behoorlijk zware opgaaf, hetgeen ook uit de resultaten zou blijken, want er werd slechts 1 punt
behaald uit 10 wedstrijden. De uitslagen zal ik u besparen, omdat ze

een niet al te rooskleurig beeld
geven, terwijl dit niet aan de ploeg
lag, want er zit wel degelijk voetbal

in, maar wanneer de tegenstanders voetballend en lichamelijk
zoveel sterker zijn is dit een indeling waar je vraagtekens bij kunt

plaatsen. Rest ons nog de fam.
Bouma te bedanken voor de shirtsponsoring en de fam. Wilkens
voor het wassen van de shirts.

1

Zondag 16 mei werd de laatste
competitiewedstrijd gespeeld en
wel in en tegen SCS. Met nog een
kleine kans op een beslissingswedstrijd tegen de Westhoek voor
het kampioenschap moest er dus
gewonnen worden. Dan moest de
Westhoek van een half Amelandia
verliezen. Het bleek ook wel, 7-1
winst voor de Westhoek en kampioen. Na wat omzettingen vanwedie
onvenrvacht toch 1 wedstrijd kreeg,
werd er om 3 uur begonnen met

ge de schorsing van S.A.,

Sytze B. in despits en Harke H.
weer libero. Na 10 min. stond
Oldeboorn reeds op 0-1 door een
doelpunt van W.v.K. ln de tijd dat
we langs de kant om pen en papier
zochten konden we gelijk de twee-

de trefÍer noteren door Sytze

te vinden, zodat de ruststand maar
liefst 1-5 bedroeg. Na rust kwam

Janco V. voor Johannes P. te O.
De Drachtsters hadden in de rust
behoorlijk wat moeten slíkken van
hun trainer, en dat was de tweede
helft te merken, want ze waren

veel Íeller, maar we konden ze
lang op 1-5 houden. Het werd echter later wel 2-5 en 3-5. Oldeboorn
ging eindelijk weer wat aanvallen-

der spelen, hetgeen een aantal
kansen opleverde, maar de spitsen hadden hun kruit klaarblijkelijk
in de eerste helft reeds verscho-

B.

tegen MKV (in de thuiswedstrijd
scoorde "Loempia" 3 maal een
penalty). Het werd een 2-2 gelijkspel, dus ons eerste punt. De volgende wedstrijd was wederom een

thuiswedstrijd tegen Nicator. Na
een 2-1 voorsprong werd het toch
nog 2-2. Ons tweed punt. Ook
daarna volgde weer een thuiswedstrijd en wel tegen WZS. Na een 12 ruststand, werd het vlak voor tijd
2-3 voor WZS, maar onze Romario

scoorde (buitenspel) toch nog de

3-3. De volgende wedstrijd was
een wel zeer vroege. Vertrek 8.00

uur naar Nicator. Eenmaal

in

Leeuwarden aangekomen kon je
wel zien waar we waren (vrije slui-

tingstijden Horeca). Na een ruststand van 2-1 werd het maar liefst
7-3 voor Nicator. Maar gauw weer
naar de sponsor om af te reageren. Daarna werd de gestaakte
wedstrijd tegen Akkrum gespeeld
en na een 2-1 ruststand werd het
5-2 voor Akkrum (dat wacht op een

ten. SCS wist de stand met een
schitterende volley nog op 4-5 te

revanche). Op een wel zeer war-

brengen. Gelukkig trok de schieds

WZS. De balnog niet eens aangeraakt en het zweet al op het voorhoofd. Na een 1-1 ruststand werd
hel2-2. De laatste wedstrud werd

geen extra tijd bij, zodat de zege
voor Oldeboorn veilig was. SCS is

tevens onze tegenstander in de
nacompetitie en welop zondag 23

mei en vrijdag 28 mei

De lijders van D1.

S.C.S. 1-Oldeboorn

Oldeboorn was veel sterker dan
SCS, althans de eerste 25 min.
want na 23 min. scoorde Siete V.
0-3 uit een vrije trap. Het leek dus
een gelopen koers, dus zakte
Oldeboorn weer eens ouderwets
weg. Gevolg; 1-3. Hierna kregen
beicle ploegen nog wat kansen,
hier wist Oldeboorn het beste raad
mee, want het was W. .v. K. die
voor rust nog 2 keer het doelwist

reist
Oldeboorn aÍ naar Drachten, aanvang 19.30 uur!!
Komt allen, want steun van het
publiek is altijd welkom!!!

de Reporter.

me zondag moesten we

naar

de grote klapper tegen Akkrum. Bij

Akkrum was ook "Oebele" weer
eens van de parij. We gingen met
2-0 voor de rust in, maar na rust
scoorde Akkrum toch weer tegen,
maar niet getreurd het waren W.
Vink en J. Witteveen die de eindstand bepaalden, zodat het sei-

zoen werd aÍgesloten met
Seizoenafsluiting
2e helft 1992/93
De eerste wedstrijd was uit tegen
MKV. Daar floot ene Drewes
(prentestrooier). Na een 0-2 ruststand werd het uiteindelijk 4-2 voor
de gastheren met als aantekening
dat H. Vink en A. Spoelstra een
gele kaart kregen (Drewes is net
iets voor de klaagbox van de
VARA). De 2e wedstrijd was een

streekderby en wel uit tegen
Akkrum. We gingen de rust in met
een 1-2 voorsprong en hagelbuien. Na de rust veel hagel, het veld
werd wit, dus werd de wedstrijd
gestaakt en moest worden overge-

speeld. De 3e wedstrijd was thuis

overwinning. Hierna werd er ook
nog een oefenwedstrijd gespeeld
tegen Heerenveen 6. ln het begin

ging het gelijk op. Heerenveen
kwam voor, maar H. Vink maakte
er 1-1 van. Heernveen scoorde 1-

2.

Henk Vink wederom, 2-2.

Daarna

was het

allemaal

Heerenveen wat de klok sloeg.
Ruststand was 2-6. Na de rust

scoorde weer

H. Vink,

3-6.

Heerenveen scoorde echter al snel
3-7. Hierna werden T. Voolstra en
zijn kompaan nog van het veld
gezonden door H. v.d. Heide.
Heerenveen bleef erop los scoren.
Het werd uiteindelijk 3-1 1. Bedankt
en tot volgens seizoen.
G. van Kalsbeek.

goed gespeeld en nam Qldeboorn

E1

Twee weken terug moesten we
tegen Sportclub. Het was mooi
weer dus wij hadden er wel zin in.
ln de eerste helft stonden we al
met 2-0 voor. Robert onze topscoorder schoot ze der in. Snel de
thee in de pauze opgedronken
voor aanvang van de tweede helft.
Zoals in eertse helft begon het

goed. Klaas kwam aan de bal en
maakte 3-1 voor ons. Even lieten
we ons wegzakken maar Robert
weer eens met de bal naar het
doel en wist weer één te maken.
Zowerdï het 6-0 voor ons.
Dennis v.Marrum.

Oldeboorn el Sport Vereent el
We begonnen om

t 7 uur de wed-

strijd oldeboórn - sport Vereent.
De aftrap werd door ons genomen
en een tijdje later scoorde Robbert
de eerste goal en even later de
tweede ook nog. Tien minuten na
de rust kregen we een vrije trap
vanuit de linkerhoek van het strafschopgebied. Theo en Robbert
fluisterden elkaar hun plannetjes in
het oor en na het fluitsignaal nam
Theo een aanloop en stapte erover heen en Robbert zette zijn
schoen er tegenaan en bam!!! de
bal lag in het doel. 5 minuten

t

een 4-0 voorsprong. Na de rust
werd er nog 3 keer gescoord en
werd de eindstand 7-0 in het voordeel van Oldeboorn. De vierde
wedstrijd was eveneens thuis en
weltegen Waskemeer. Tot aan de
rust was het 2-1 voor Oldeboorn,
maar het werd uiteindelijk 3-3. De
vijÍde was weer Waskemeer.
Waskemeer opende de score,
maar dit werd weer gelijk getrokken. Weer kwam Waskemeer op
voorsprong, maar het werd uiteindelijk2-2 de ruststand. Na de rust
zou het lang duren voor er goal
viel. Dit kwam echter in de laatste
minuut nog wel voor Oldeboorn.
Uitslag 2-3. Dus liet de scheidsrechter nog even 5 minuten doorvoetballen, maar er werd gelukkig
niet meer gescoord. De zesde
wedstrijd was thuis tegen Sport
Vereent op een vrijdag avond. Er
werd 3 keer gescoord tot aan de
rust. Na de rust kreeg Oldeboorn
veel kansen en werd er nog 3 keer
gescoord, dus werd er met 6-0
gewonnen. De zevende wedstrijd
was thuis tegen de latere kampioen Langezwaag. De ruststand
was 0-2 voor Langezwaag. Het
werd nog 0-3. De achtste wedstrijd

die

helaas niet kon doorgaan vanwege
andere verplichtingen van enkele

spelers. De derde wedstrijd was
thuis op woensdagavond tegen
SCS. ln de eerste helft werd er

I

Wie is de scheidsrechter
tijdens de
Oldeboorn 93
Oldeboorn 82 op zaterdag 5 juni

Na

werden er uit 10 wedstrijden 13
punten gehaald. Dit was dan het
door: G. van Kalsbeek.
7

I

i

I

i

I

Laan
b) Leo Horn
a) Douwe v.d.
c)

i

I
I

i

Drewes

d) Haico van

I

i',
t"

Dijk
't

I

g) lgnace

een slecht begin van de wedstrijd
werd het toch wat beter. VijÍ min.
voor rust scoorde Oldeboorn 0-1.
Na de rust werden er veel kansen
verprutst. Toen ging onze keeper
in de spits en de spits in de goal.
Het werd 0-4 voor Oldeboorn. Zo

i

i

Makkinga. Ook hier werd goed

wel in Drachten tegen SCS.

I

i

a.s.?

was uit tegen Sportclub uit
gespeeld. Ruststand was 0-3 voor
Oldeboorn. Het werd een prima 06 overwinning. De volgende wedstrijd was uítgesteld nl. uit tegen

i

wedstrijd
-

Keekstra
.l

Sport Vereent. Na een ruststand

strijd tegen Sport Vereent

i:::H'E.ERENVEEN:!:.

Í) Tjeerd

van 0-1, werd het uiteindelijk 0-4 .
De negende wedstrijd was thuis
tegen Sportclub. Na twee snelle
doelpunten van Oldeboorn scoorde Sportclub tegen. De ruststand
werd 3-1. Na de rust scoorde
Oldeboorn nog 3 keer zodat het 61 werd. De tiende en laatste wedstrud was op een vrijdag avond en

De eerste wedstrijd was uit tegen
Langezwaag, na een 5-0 voorsprong tot aan de rust werd het uiteindelijk 9-0 voor Langezwaag. De
tweede was wederom een uitwed-

....i.'.i.,....*ot**aq'.iiiiiiiiiiii:

Derks

goal en de scheidsrechter ging nog
5 minuten door en toen Íloot hij af.
4-0 voor Oldeboorn.

Verslag 2e helft
seizoen 1992-93 E-pup.
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e) Frans

later schoorde Theo onze laatste

Auke Bangma.
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Swieten
h) Haaye v.d.
i) Jan v.d.
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Mijn oplossing
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Onder de goede inzenders wordt een vrijkaart
10,-- voor de barbeque
op 5 juni
Oplossing voor 5 't
inleveren bij de redaktie.

à

verloot.
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DeÍinitief speelplan Boarnsterhim toernooi 1 993.
Georganiseerd door de v.v. Oldeboorn.
De reguliere competities lopen t/m 23-5-1993. lnhaalwedstrijden kunnen er nog gepland worden t/m 1-6-1993.
Het toernooi vangt aan op woensdag 2-6-1993. l.v.m. de velden, wordt er in Warga op vrijdag 28 mei reeds aangevangen.
De wedstrijden zullen worden gespeeld op midweekse avonden.

De nummers 1 en 2 in de eindstand van de poules spelen op zaterdag 19-6-1993 de finalewedstrijd in Oldeboorn.
De wedstrijden duren 2x25 minuten.
De finalewedstrijden in Oldeboorn duren 2x30 minuten.

Voor poule 1 en2 zijn er via de COVS scheidsrechters aange- steld. Voor poule 3 en 4 dienen de thuisspetende
verenigingen voor een scheidsrechter te zorgen als er niet een staat
vermeld in het programma.
Er dient van iedere vereniging minimaal 1 veld beschikbaar te zijn, wij verzoeken u desnoods contact op te nemen
met de Gemeentewerken Boarnsterhim welke velden er na het seizoen open blijven. E.e.a. verzoeken wij u wel
z.s.m. te doen i.v.m. eventuele wijziging in de planning. Contactpersoon is de heer
Beetsma.

Poule-indeling.

1.
1
GAVC 1
lrnsum 1
Akkrum Zo. 1
Warga 1
Poule
Oldeboorn

2.
2
2
2
Akkrum 2
Akkrum za. 1
Poule
Oldeboorn
GAVC
lrnsum

3.
3
g
4
2
3

Poule
Oldeboorn
GAVC
GAVC
Akkrum za.
Warga

Poule 4.
lrnsum 4
trnsum 35+
Akkrum 4

Akkrum 5
Warga 35+

Akkrum 3
N.B.

Helaas hebben Terhorne, lrnsum 3 en Oldeboorn 4zichteruggetrokken. lrnsum heeft op dinsdag-, woensdag- en
donderdagavond geen veld beschikbaar, tenrill Warga op maandag-, dinsdag- en donderdagavond niet over een
veld kan beschikken.
Oldeboorn, 22-05-1993
Vrijdag 28-5-1993. 2e wedstrijddag poute 3 en 4 (ingelast)

Warga.

05105
19.00 u. Warga 35+ - Akkrum 4 (poute 4) R.J.Hoekstra 51g23

Woensdag 2-6-1993. 1e wedstrijddag poute 1 en 2.
Oldeboorn.
19.00 tr. Oldeboorn 2 - GAVC 2 (poute 2) R.J. Hoekstra
20.00 u. Oldeboorn 1 - GAVC 1 (poute 1) R.J. Hoekstra
Akkrum.
051 30
19.00 u. Akkrum za.1 - Akkrum 3 (poute 2) G. punter36075
20.00 u. Akkrum zo.1 - Warga 1 (poute 1) A. Nieman 05130

20814
Grouw.
20.00 u. lrnsum 2 - Akkrum 2 (poute 2) A. Niemarkt 05660-1g79

\p,,i
3t
\"

Donderdag 3-6-1993. 1e wedstrijddag poule 3 en
Oldeboorn.
20.00 u. Oldeboorn 3 - GAVC 3 (poule 3) D. v.d.

1347

Akkrum.
19.00 u. Akkrum 5 - Warga 35+ (poule 4) B.

05665-1460

4.

Woensdag 9-6-1993. 3e wedstrijddag poule 3 eti ,l

Laan

Warga.
19.00 u. Warga 35+ - lrnsum 3$+ (poule 4)
20.00 u. Warga 3- GAVC 4 (poule 3) R.J. Hoekstra

Brander

Qtglehggru.
19.00 u. lrnsum 4 - Akkrum 5 (poule 4) D. v.d. Laarr

20.00 u. Akkrum za.2 - Warga 3 (poule 3) B. Brander
Grouw.
19.00 u. GAVC 3 - Akkrum za. 2 (poule 3) B. Branrle,'

Grouw.
19.00 u. lrnsum 35+ - Akkrum 4 (poule 4)

Vrijdag 4-6-1993. 2e wedstrijddag poule 1 en

2.

Donderdag 10-6-1993. 4e wedstrijddag poule 1 en 2.

lrnsum.
19.00 u. lrnsum 2 - GAVC 2 (poule 2) A. Terra 056601174
20.00 u. Akkrum za.1 - Oldeboorn 2 (poule 2) S.
Fabriek 05610
14041
Akkrum.
19.00 u. Akkrum 3 - Akkrum 2 (poule 2) R. Wuite
05130-20761
20.00 u. Akkrum zo. 1 - Oldeboorn 1 (poule 1) A.
Niemarkt

lrnsum.
19.00 u. lrnsum 2 - Akkrum za. 1 (poule 2) R.J.
Hoekstra
20.00 u. lrnsum 1 - GAVC 1 (poule 1) S. Fabriek

Waroa.

Vrijdag 1 1-6-1993. 4e wedstrijddag poule 3 en

Oldeboorn.
't9.00 u. Oldeboorn 2 - Akkrum 3 (poule 2) A. Terra
20.00 u. Oldeboorn 1 - Warga 1 (poule 1) A. Niemarkt
Akkrum.
19.00 u. Akkrum 2 - GAVC 2 (poule 2) R. Wuite

4.

19.00 u. Warga 1 - lrnsum 1 (poule 1) A. Nieman
Oldeboorn.

4.

Maandag 7-6-1993. 2e wedstrijddag poule 3 en
(+ inhaalwedstrijd poule 1 lrnsum 1 - Oldeboorn 1)

20.00 u. Oldeboorn 3 - Warga 3 (poule 3) T. Keekstra
Akkrum.
19.00 u. Akkrum 4 - lrnsum 4 (poule 4)

lrnsum.
19.00 u. lrnsum 35+ - lrnsum 4 (poule 4) J. Nieuwland
20.00 u. lrnsum 1 - Oldeboorn 1 (poule 1) T.

05663-

Keekstra

1923

Akkrum.
20.00 u. Akkrum za.2 - Oldeboorn 3 (poule 3)

Brander

Grouw.
19.00 u. GAVC 4 - GAVC 3 (poule

Grouw.
19.00 u. GAVC 4 - Akkrum za.2 (poule 3) B. Brander

3)

Maandag 14-6-1993. 5e wedstrijddag poule 1 en2.

Dinsdag 8-6-1 993. 3e wedstrijddag poule 1 en

Akkrum.

B.

lrnsum.
19.00 u. lrnsum 35+ - Akkrum 5 (poule 4) J.
Nieuwland

Oldeboorn.
1 9.00 u. Oldeboorn 2 - lrnsum 2 (poule 2l A. Terra

2.

Grouw.
19.00 u. GAVC 2 - Akkrum 3 (poule 2) R.J. Hoekstra
20.00 u. GAVC 1 - Warga 1 (poule 1) A. Niemarkt

A.Terra
A.Tena

19.00 u. Akkrum 2 - Oldeboorn 2 (poule 2)
20.00 u. Akkrum 3 - lrnsum 2 (poule 2)

Grouw.
19.00 u. GAVC 2 - Akkrum za. 1 (poule 2) R.
20.00 u. GAVC 1 - Akkrum zo. 1 (poule 1) A.

Wuite
Niemarkt

9

Akkrum.
19.00 u. Akkrum za. 1 - Akkrum 2 (poule 2) A. Nieman
20.00 u. Akkrum 1 - lrnsum 1 (poule 1) A. Nieman

i

Dinsdag 15-6-1993. 5e wedstrijddag poute 3 en 4.

BELANGRIJKE DATA
V.V. OLDEBOORN.

Oldeboorn.
20.00 u. Oldeboorn 3 - GAVC 4 (poule 3) D. v.d. Laan

Van 28 meit/m 19 juni.
Boarnsterh imtoernooi 1 993 voor alle sen iorene

Akkrum.
19.00 u. Akkrum 5 - Akkrum 4 (poule 4) B. Brander

in de Gemeente

lft

alle n

Boarnsterhim. Organisatie v.v.

Oldeboorn.

Grouw.
19.00 u. GAVC 3 - Warga 3 (poule 3)

Zalerdag 5 juni.
SeizoensaÍsluiting v.v, Oldeboorn met 's avonds
wederom een grote barbeque op het sportcomplex.
Kaarten à í.1A,-- zijn o.a. verkrijgbaar in de kantine
en bij Binne Oosterbaan en Wendy Tijsma.

Woensdag 16-6-1993 5e wedstrijddag poute 4.

's Avonds om 19.00 uur voetbalwedstrijd lussen
Oldeboorn 1 van dit moment en Oldeboorn 1 uit het
seizoen 1982/1983.
Tevens seizoensaÍsluiting voor de jeugd overdag.
VanaÍ 14.00 uurspelletjescircuit op het sfortcomplei.

Warga.
19.00 u. lrnsum 4 - Warga 35+ (poute 4) R.J. Hoekstra

Zondag 6 juni.

De volgende dagen, zijnde woensdag 16/6, donderdag1716 en vrijdag 18/6 kunnen nogworden gebruikt

Oldeboorn 4 toernooi in Heerenveen.

Vrijdag 11 juni.
q1 pupillen toernooi
(Ijalleberd).

voor eventuele inhaalwedstrijden. Echter u dient zich
welzoveel mogelijk aan de bovenstaande data te
houden.

's avonds v.v.

Aengwirden

Zaterdag 12 juni.
I ?2 pupi llen toernoo

i v. v, Aengwirden fijailebe rd)
F1/F2 pupillen toernooi v.v. Aengwirden.
=1

Zaler dagl 9-6- 1 993. Finat ewedstrijden te Oldeboorn.

12.00 u. Nummer 1 poute 4 - Nummer 2 poule 4 R.
Wuite

Zaterdag 19 juni.
Finales Boarnsterhimtoernooi
12.00 u. tot 18.00 uur.

13.30 u. Nummer 1 poule 3 - Nummer 2 poule 3 T.
Keekstra

in Oldeboorn

vanaÍ

Zaterdag 26 juni.
Feestavond Oldeboorn 2 met getieÍdes vanaÍ 20,00
u. in de kantine v.v, Oldeboorn m.m.v. Urban Jungle
Band. Tevens koud buffet.

15.00 u. Nummer 1 poule 2 - Nummer Z poule Z A.
Niemarkt

Vrijdag 16 juli.

Algemene Ledenvergadering v.v.

16.30 u. Nummer 1 poule 1 - Nummer 2poute2 A.
Nieman

Oldeboorn.
Aanvang 20.00 uur. Kantine v.v. Oldeboorn.

18,00 u. Prijsuítreiking en aÍstuiting toernooi.

Vrijdag 20 augustus.
OeÍenwedstrijd Donkerbroek 1 - Otdeboorn 1 19.00 u.

Zondag 22 augustus.

Bij deze finalewedstrijden worden de scheidsrechters

OeÍenwedstrijd Langweer 1 - Oldeboorn 1 14.00 u.
OeÍenwedstrijd Donkeícroek 2 - Otdeboorn 2 10.30 u.

bijgestaan door officiele grensrechters. Te weten:
Wedstr.nr. 1 A. Nieman en A. NiemarK
Wedstr.nr. 2 A. Niemarkt en R. Wuite
Wedstr.nr.3 R. Wuite en T. Keekstra
Wedstr.nr. 4 A. Niemarkt en T. Keekstra

Woensdag 25 augustus.
OeÍenwedsrrijd ONB 3 - Otdeboorn 2 19.00 u.
Oefenwedstrijd Oldeboorn 1 - Sneek Hovis 3 19.00 u.

Dinsdag 31 augustus.
OeÍenwedstrijd Oldeboorn 2 - Black Boys 2.t9.00 u.

Toernooicommissie Boarnsterhimtoernooi 1 993,

Woensdag 1 sept.
v.v. Oldeboorn.

OeÍenwedstrijdOldeboorn 1 - Surhuisterveen 1 19.00
u.

Piet Tijsma

Tel.

Wij wijzen U erop om ook de Mid Friestander goed te
lezen, aangezien wijook daarin regelmatig onie aktiviteiten en weclstrijdprog ram m a's publicerón I M I

05663-1807 prive
05663-1432 zaak (fax 05663-1909).

10

i Er hangen momenteel diverse elftalfoto's van de v.v. Oldeboorn in de kantine (zoweljeugd als senioren).
:; Deze Íoto's kunnen op de lijsten die bij de foto's hangen worden bijbesteld. Kosten zijn 1,25lst. Dit betfeft
,;

foto's die gemaakt zijn dit seizoen door Wendy Tijsma.

Uit de oude doos van....Koos.(Tekst: S. Huisman).

werd naar het eerste overgeheveld en maakte de uitoverwinningen (beide met 1:2)togen Mildam

ln augustus 1980 reisden het eerste en tweede naar Hensbroek
(Noord-Holland), de vorige woonplaats van D. v.d. Laan, om aldaar
tegen het plaatsel[ke Apollo te
spelen. Ook oefende het eerste
elftal nog tegen WWS en
Buitenpost. De eerste competitiewedstrijd betroÍ een uitwedstrijd
tegen Warga en het werd een niet
onverdienstelijk gelijkspel (1 -1 ).
Er vielen aanvankelijk nogal wat
pu ntenverdelin gen te noteren,
maar ook een knappe 2-3 overwinning in Bakhuizen. Met een
handvol andere ploegen deed
men volop mee in de strijd om de
derde promotieplaats. Wat de eerste en tweede plaats aanging
hadden Boornbergum en Warga
al spoedig een behoorlijk gat
geslagen t.o.v. de rest. Voor de
beker was er een vroegtijdige uit
schakeling doordat Sport Vereent
de strafschoppen beter nam. Half
oktober bezogde Warga ons de
eerste nederlaag en dit gebeurde
in de stromende regen. Er volgde
een periode met veel blessures
en schorsingen, zodat het tweede
elftal nogaleens een aderlating
moest ondergaan. ln
Boornbergum werden we dan ook
met maar liefst 6-0 afgedroogd.
Een week later kon bestuurslid J.
Tigchelaar nog net op tijd twee
spelers van het tweede uit het
Doelhof wegplukken toen men op
het punt stond naar Bergum af te
reizen. O.a. mevr. Riemersma
had hem gebeld met de mededeling "lk krijg Ed niet uit bed". Baas
Klaas (Akkermans) had het dagje
zeevissen met Knol beter doorstaan en bleef met J. Otter achter
in Oldeboorn. Klaas zou bij het
eerste tegen Oldeholtpade zelÍs in
de basis staan en Jelle viel nog in.
Nadat de arm van Klaas uit het
"potje" was geschoten werd hij
diep in de tweede helft vervangen
door H. Brander, eerder die dag
danig op schot in het vierde. Voor
het eerste scoorde hij niet, maar
J. Meester wel en Oldeholtpade

en Akkrum mee. Hierdoor stonden we met nog twee wedstrijden
te spelen alleen op de derde

kwam ook niet verder dan één
doelpunt. A-junior Jan v.d. Woude
speelde de gehele wedstrijd mee
en zou dat seizoen nog een Paar
van de partijzijn. Evenmin als de
meeste kalkoenen haalde trainer
H. de Boer de Kerst. Vanwege
zijn gezondheid diende hij tijdelijk
met de trainersaktiviteiten te stoppen en besloten werd het aflopende contract niet te verlengen. Na
een vriendschappelijke wedstrijd
tegen Renado 2 werd aÍscheid
van hem genomen. W. Huisman
nam voor de rest van het seizoen
de training op zich.
Ook B.Haspels verliet ons en ging
voor WWS spelen. De eerste
competitiewedstrijd in het nieuwe
jaar was de eerder afgelaste "kraker" tegen Akkrum. Het was
Oldeboorn dat met 2-1 aan het
langste eind trok en na de winnende treffer van J. Meester had
P. Goerres het langs de lijn zwaar

te verduren. Vervolgens kwam hel
laaggeplaatste Sparta op bezoek
en ontbraken bijOldeboorn een
drietal belangrijke spelers vanwege wintersportvakantie. Het werd
dan ook een 0-2 nederlaag. O.a.
Koos behoorde tot de invallers en
de broederliefde van de trainer
ging zover dat we ook de meeste
nog resterende wedstrijden mee
mochten spelen. ln maart werd de
reis naar Terschelling ondernomen en er woei een stevige bries.
Aanvankelijk waren we op weg
naar het verkeerde veld, en de
wedstrijd kon dan ook niet op tijd
aanvangen, maar leverde wel een
gedenkwaardige 1 -3 overwinning
op. Een doordeweekse oefenwedstrijd tegen lrnsum ging na een
zeer goede partij voetbal met 1-2
verloren. De daarop volgende
vrije zondag werd nuttig besteed
door het spelen van een oefenwedstrud tegen het tweede (uitslag 5-2) en na aÍloop togen beide
ploegen naar de Chinees in
Akkrum, waar het een gezellige
boelwerd. Ook H. Oosterbaan
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plaats. Ook Robur was medegegadigde voor promotie en haalde
een lelijke streep door onze rekening door in Oldeboorn met 1-2 te
winnen. P. Tijsma werd uit het
veld gestuurd en voor h€m zat het
seizoen erop. Twee dagen later
mocht hijvan scheidsrechter Y.
Blaauw al niet meer megspelen in
een vriendschappelijke wedstrijd
tegen Terhorne (6-0). De laatste
competitiewedstrijd moest Ín en
tegen het reeds gedegradeerde
Buiten post worden aangétreden.
Groot was het aantal invallers
vanwege (alweer) schorshgên en
blessures. O.a. S. Teunissen en
H.W. v.d. Krieke speeHen in dezg
wedstrUd mee. Niemand geloofde
meer in de kansen, die men niet
meer in eigen hand had en het
werd een roemloze 32 nederlaag. De kater was enorm toen
achteraÍ bleek dat een overwinning goed voor promotie zou zijn
geweest. De concurrenten Robur
en Oldeholtpade bleken allebeite
hebben verloren. De laatste ploeg
behield één puntje voorsprong en
mocht het in de KNVB gaan proberen. Het seizoen werd aÍgesloten met een wedstrijdje tegen het
ZM, die kampioen waren geworden en dus welpromoveerden.
Met veel pijn en moeite wonnen
de "zondagskinderen" rnet 3-2.
Nog niet genoemde \rraste" spelers bij Oldeboorn waren W.
Visser, H. Nieuwland, f. Foepjes,
Joh. de Jong, J. de Jong, B.
Oosterbaan, R. Valk, T. v.d. Meer
en D. Valk. Deze doelvgrclediger
was ook weleens nstouf en soms
geblesseercl, zodat W Veenstra
een paar keer moest irvallen. Het
bestuur had geen vaste l€ider
weten te vinden en zodoende ging
voorzitter Brandsma meestal als
:
"begeleider"

mee.

Wordt vervolgd.
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ln onze rubriek "lnterÍjoetje" deze keer een profielschets van: de oudste zoon van ons ,'Snackboerke,,
uit
Oldeboorn, die tevens meent beter met cijÍers te kunnen goochelen dan met le- vensmiddelen. Die
aÍgelopen seizoen in Oldeboorn 2 een onge- looflijke vuurdoop kreeg als keeper
en tevens veruanger van z,n
broer was' Verder doet hij hele leuke bestellingen in de kantine van s.c./v.v. Heerenveen.
Dames en Heren
Naam:
Geboren:
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste film:
Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste vrouw en/of man:
Favoriete club:
Favoriete speler:
Welke club wordt dit seizoen landskampioen:
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Televisieprogramma:
Favoriete tv- presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete rad iozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Favoriete andere sport:
Ondersch atte voetbal ler:
Overschatte voetbal ler:
Hoogtepunt: '
Dieptepunt:
Beste krant/tijdschriÍt:
Een hekel aan:
Bewondering voor:
Kwal van de voetballerij:
Wie zou je weleens willen ontmoeten:

Henk Vink
18-7-1963
Oldeboorn 4
alle seniorenteams a
een kick
als de vrouw maar wil
Het Nieuwe Testament
Another Roll in the Hay
Tracy Lords
Brinta
uitslapen en winkelen
Ann Wilson (zangeres van Heart)
Feyenoord
Romario
Feyenoord
Frans
Dreves (hijverknalde een wedstrijdvan Oldeboorn 4)
Mr. Bean met Rowan Atkinson
Mart Smeets
Hans Kazan
Radío 10 Gold
Henk Westbroek
Alles, behalve House en Disco
klaverjassen
Thomas Voolstra
Jelle Wierda, hij weet welwaarom
s nachts
's morgensvroeg
Penthouse, Leeuwarder Courant
arrogante Íiguren
mensen die zich voor anderen inzetten
John de Bever
Dolf Brouwers

Wie nodig je niet uit op je verjaardag:
Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn:
Wat zou er moeten veranderen
binnen de v.v. Oldeboorn:
Voetbalis:

de Belastingdienst

Derks

bierprijs moet omlaag in de kantine
oorlog en ongezond met je lichaam bezig zijn

Wat je verder altijd at kwijt wou:

zwart geld
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Tri - Chem
Tli-Chem nxtíel dekoratíe verÍ
Pronken met exclusiviteit en originaliteit en.........dan ook nog goedkoper uit zijn als kant en
klaar gekocht, dat is de-wers van elke konsument. Vindt U het daarbij ook leuk om zelf iets te
maken en bezig te zijn, dan komt U niet meer om de grmtste bandenarbeid hobbie heen.
Trl-Chem - Modc cn handenarheid voor iedereen
U hoeft beslist geen krmstenaar te zijn om met tri+hem laeatief, origineel en besparend te
werken. Tri-Chem staat voor een totaal hobbic waaÍnee U al het denkbare kunt verfraaien en
versieren. Het maakt niet uit of het nu om textiel, hout, glas, metaal of kunststof gaat, met trichem lulc hct altijd!
Oonpronkelijk lag het alsent van de hobbie op het verfraaien van mode en huishoudtextiel,
maar inmiddels is geen enkele bobbie sektor meer veilig voor ti+hem.
B€nt U eenmaal ri.chq hobbyisl dan valt U van de ene verbazing in de andcre. Alles kanl !
* do€t U wel oens kleding weg omdat het uit de mode dreigt te
raken of te ver van de seizoenkleuren afstaat?
* zoekt U ook stceds langer naar betaalbarc kadot?
* wilt U thuis graag de sfeer en kleur op elkaar afstemmen?
* vindt U het leuk om gezelligen handvaardig bezig tc zijn?
Wanneer U zich zelf in het voorgaande herke,nt, dan wordt het voor U de boogste tijd om
kennis te maken metde Tli-Chen Dekaratie Hobbic.

,

Bij de lceet "Schilderen op stofl' verbleken velen. Gen angst bij ni-chem veóleetÍ nies.
Het.is natuurltjk een hele fijne eigenschap wanneer U zelf trcatief beng maar is dat niet zo,
dari"zult U van meet af aan versteld staan van Uw opzienbarende resultaten.De Tri-Chem
kollektie is zo kompleet en lapalitatief goed opgebouwd, dat letterlijkiglgq hiermee kan
werken. Een voorbeeld hiervan zijn onze zelfdosere,lrde standaard balpenpunt tubes. De lijn
die U hiermee zet, is een echte lijn die niet uitloopt tot ieb rafeligs.
Uw tekenvaardigheid is niet optimaal? ril/ij voeren honderden verschillende snijlqlatronen en
hebben daamaast ook nog pennen en potloden om ze zelf te maken.
Hebt U enige vaardigheid opgebouwd, dan staan vele verschillende en vaak spectaculairc
verfsoorten, hulpmiddelen en accessoires tot Uw vervoeging.
In de afgelopen jaren ontwil*elden we vele schilder technieken en mogelijk*reden. Door deze
verscheidenheid is het voor vele duizenden afrrcmen een totaal hobbie geworden, die ze niet
meer kunnen en willen misscÍr. Orn ook U wegwijs !e maken in deze hobbie wereld, hebben
we e€n heel eigen marketing systeeÍn. Wij werken uitsluitend via het "Direkte Verkoop"
systeem. In Nederland kunrpn wij U de service, opleiding en begeleiding aanbieden van
honderden geschoolde fi+hem instnrctices. Zij zíjn Uw persoonlijke gids door tri-chem
hobbie land. Op basis van instucties en het volgen van en van de vele lesprogramma's, groeit
U in de onbegrensde mogelijl,rheden van de hobbie. Niets is echt moeilijlq maar onder
begeleiding van een bekwame instuctrice werkt het toch wel lekker veilig en leeÉ U snel.
Hebt U interesse

Kom gerust eens kijken wat wij u te bieden hebben
Uw Tri - Ghem instructrice
Wendy Tijsma
J. Benedictusstraat 33
8495 SG Otdeboorn
Tel. 05663 - 1807

