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Van de RedaktietaÍel.
Zalerdag 6 nov. a.s. is het dan
zover. Hopelijk geven dan alle
verenigingen acte de présence
9p de protestmanifestatie vanaf 16.00 uur in sporthal de
Twine te Grou (hoe is het toch
mogelijk dat het juist dáár
wordt georganiseerd, oÍ is deze
accomodatie bewust gekozen
om te laten tonen waar de
gemeentelijke tekorten ingestoken worden....). Vanaf 16.00
uur wordt in onze gemeente de
sport symbolisch twee uren
lang stilgelegd en het is de
bedoeling dat zoveel mogelijk
verenigingen met hun leden,
voorzien van spandoeken, toeteÍs en bellen, naar Grou afreizen om te protesteren tegen de
voorgenomen plannen om
gigantische bezuinigingen door
te voeren jegens de "sport" in
onze gemeente. Verderop in
deze uitgave vinden jullie een
uitgebreide toelichting. Voor
onze vereniging stonden er de
afgelopen week twee bingo bijeenkomsten gepland. Zowel de
jeugdbingo (66 deelnemers)
als ook de grote bingo avond

(ca. 40 deelnemers) mochten
een succes worden genoemd,
met als grote animators de
"Boarnster Ankers", te weten

Cor en Siep fiongens

nog

bedankt). Helaas was er voor
ons vlaggeschip twee weekenden achter elkaar geen grote
prijs te verdienen. Uit twee
wedstrijden werd slechts 1 punt
behaald, hetgeen de strijd om
de 1e periodetitel alleen maar
spannender maakt. Komende
zondag speelt men de thuiswedstrijd tegen aartsrivaal
Bakhuizen (een wedstrijd voor
de tweede periode) en een
week later speelt men niet het
Douwe Venema toernooi, maar
wel de thuiswedstrijd tegen
Sparta'59. Dus de voetballieÍhebbers kunnen hun hart weer
ophalen de komende twee
weken op ons sportcomplex
Oldeboorn. Allemaal de hulde.

ë

Oldeboorn3-Warga4
Zondag 24 okt. stond de ontmoeting met Warga 4 op het programma. 10.30 u. moesten we alÍemaal
in de box wezen. Na enkele sigaretten en koppen koÍÍie gíngen we
ons omkleden en begonnen aan
de warming up (nou ja, warming
up..). Omdat 2van onze spelers
waren uitgeleend, moest Udo
Dijkstra tussen de palen (waarvoor wij hem danken). Ook werd
een oude rot van stal gehaald en
wel Marcel. Na 45 min. spelen
waren de beste kansen voor
Warga maar Udo hield de nul
vast. De tweede helÍt weer Warga
wat de klok sloeg, maar
Oldeboorn wou niet meewerken
en met name Udo niet. Zodat de
stand 0-0 bleef, Dit betekent toch
weer een punt voor de koploper
Oldeboorn. Dit was mooi genoeg.

Afz. Frico Domo.

Worden onze F1 en E2 pupillen
zaterdag 6 nov. a.s. kampioen?

Beide ploegen spelen tegen
GAVC. Onze F1:'pupillen reizen af
naar Grou, terwijl onze E2-pupillen
om 11.00 u, in, Oldeboorn de strijd
gaan aanbinden met GAVC E2.
Komt dat allen zien!!!! Mocht het
nou dit weekend niet lukken dan
hebben ze waarschijnlijk een week
herkansing.
Jongens, en vooral meiden, allemaal veel succes

later nog een

Hier het eerste verslag,van
onze "f-meiden".

$ponsonlorgnru

Wij vinden het leuk en wij staan
bovenaan. wij worden kampioen.

Wil een ieder die nog bestellijsten
de
Sponsorloterij deze per
omgaande inleveren bij
Binne Oosterbaan DS.
Nieuwoldstr. 12. Anders
kunnen de loten niet meer tijdig worden besteld.

wij vinden het voetbalspel erg leuk.

topscoorder is chantal 3x. anna
vroukje heeft bijne twee.

Jitske v.d. Krieke en
Keekstra en Anna

Chantal
Vroukje

Kirkenier.

SPONSORLOTERIJ

Oldeboorn 1 - sv Donkerbroek

heeft van

1
l

ZOndag 24

moesten we tegen een voor ons onbekende ploeg spelen,
nl. Donkerbroek. Deze wedstrijd was niet alleen belangrijk voor de competitie, maar ook voor de 1e periodetitel, dus we wisten wat de doen moesten.
Na het eerste kwartier spelen waren de nodige kansen gemist dit kwam o.a.
doordat de keeper het wel gelieÍde engeltje op z'n paal had (?!?), maar ja
niks aan te doen. Plotseling was daar een aanval van Donkerbroek, dit buitenkansje lieten ze niet onbenut, 0-1. Na nog ...tig kansen te hebben gemist
was daar vlak voor rust August Faber met een schot en ja hoor eindelijk 11. Voor de thee waren er nog kansen over en weer. Na het beÍaamde bakie
en een speech van de trainer gingen we er met volle moed tegenaan. Het
eerste kwartier van de 2e helÍt was wat rommelig wat resulteerde in een 1-2
achterstand. Dit deed J. v.d. Berg wel anders denken en zette er twee frisse
pionnen in nl. S. Bergsma en P. Poepjes voor J. Voolstra en H. Veerman.
Met nog 20 min. te spelen bleeÍ Donkerbroek maar aandringen, maar hieroiK..

door kreeg Oldeboorn wat ruimte voorin. Na wat gerommel in het strat
schopgebied kreeg de invaller Pieter Poepjes de bal voor de voeten, hij
aarzelde niet ên schoot de bal keihard tussen de latten, 2-2.Met nog 10
min. te gaan en kansen aan beide kanten, moesten we genoegen nemen
met een 2-2 gelijkspel.

RECTIFICATIE
Abusievelijk stond er in het vorige clubblad vermeld dat Johan en Froukje
Sinnema waren verblijd met de geboorte van een zoon.
Dit dient uiteraard te zijn Johan en Froukje Fokkema.
Excuses hiervoor.

Zaterdaov- 13 NOVEMBER vanaf 1 8.

in de Sporthal te Akkrum.

BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN.

Zaterdag 9 oktober.

Zaterdag 6 nov. Grote sportmanifestatie (protest aktie) in Sporthal de
Twine te Grou. Aanvang 16.00 u. Spandoeken, toeters en bellen meenemen!!! (Zie verderop in het clubblad).

We moesten spelen tegen ODV

Zaterdag 13 nov. Douwe Venema Zaalvoetbaltoernooite Akkrum.

ODV mocht het zeggen.

Vrijdag 3 dec.
Schutjassen v.v. Oldeboorn om de beker om 20.00 u. bij Hotel Goerres.

scheidsrechter Íloot en de wedstrijd begon. We zateh er gelijk al
flink bovenop maar dat hielp weining. ODV kreeg de balen scoorde 1-0. WiihaSden de aÍtrap weer.

Zaterdag 18 dec.
Fancy Fair in de kantine (is nog niet helemaal zeker). 's avonds Grote
Feestavond vanaí 20.00 u.

Zondag 9 jan.
Oldeboorn 2 - Sparta'59 2 11,00 u. (oefenwedstrijd)

Woensdag 23 Íebr.
Kinderbingo vanaf 14.30 u. in de kantine.
Zaterdag 26 maart.
Grote Bingo avond vanaf 20.30 u.in de kantine.

6e

Vrijdag í5 april.
Klaverjassen v.v. Oldeboorn om de beker om 20.00 u. bij Moeke de Bruin.

Zaterdag 11 iuni.
Grote SeizoensaÍsluiting v.v. Oldeboorn met barbeque op het sportcomplex.
Wij wijzen U erop om ook de Mid Frieslander goed te lezen, aangezien wij
ook daarin regelmatig onze aktiviteiten' en wedstrijdprogramma's publiceren!!!!!

GEZOCHT GEZOCHT
GEZOCHT GEZOCHT
Voor het kalken van onze
twee velden zijn wij op
zoek naar een
TERREINKNECHT.
Voor inlichtingen kunt u
bellen naar Piet Tijsma
tel. 1807

Circa 75% van de leden heeÍt
reeds een machtiging aÍgegeven voor de automatische
incasso van de contributie.
Vanwege de tiidsbesparing en
kostenbesparing die automati-

sche incasso met zich meebrengt verzoek ik de overige
leden ook een machtigingskaart
in te vullen en deze bij mii in te

'leveren.

Nieuwoldstr. 12 tel. í768.

.

TE KOOP TE KOOP

2 paar voetbalschoenen maat 3112 en 4.

Het ging er een paar keer ruig aan

toe ên eindeiijk kregen we de bal
goed voor. Teun had de bal en
schoot tegen de tegenstander en
de bal rolde' het goal in. Dat
gebeurde nog een keer. 2:0! ODV
hadden de pest er goed in. De bal
ging weer naar voren en willen
scoorde 3-1 voor ons, De aftrap
ging naar ODV maar ze verloren
de bal en we kregen de hoekschop mee. Andreas ,nam de
hoekschop en Erwin scoorde 4-1!
Daar al gauw achteraan'scoorde
Teun ook nog een tweede keer,
dus 5-1! Er werd geÍloten voor
rust. Na de rust hadden wij de
aftrap. Het was erg spannend. We
verloren al gauw de bal en ja hoor
daar was de tegen goal al. 5-2.
Dat mocht niet nog een keer
gebeuren, dus moesten we er
weer flink tegen aan. We combi-

liep een paar man voorbij

en
scoorde 6-2! De uiteindelijke stand
werd 6-3 voor ons.

KEEPERSTRAINING
VOOR AL ONZE JEUGD.
KEEPERS!!!

Ds.
M.i.v. woensdagavond 21 okt. a.s.
kan er iedere woensdagavond van
19.00 - 20.00 u. door onze jeugdkeepers volop worden getraind.
Voorlopig in ieder geval onder de
bezielende leiding van de gebroe-

ders H. en S. VÍnk. Dus jeugdkeepers komt allen!

G. van Marrum Brittenburg 1 tel. 1304.
3

De

neerden heel goed en de tegenstander kreeg niet meer de bal.
Teun paasde op Erwin en Erwin

Automatisch betalen
contÍibutie.

Binne Oosterbaan

uit. We kwamen op het veld en,er
moest getost worden. Jelmer zei
kop maar het was munt dus de
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ZONDAG 7 NOVEMBER

FOTO'S FOTO'S
OLDEBOORN 1 - BAKHUIZEN
Helaas worden er geen
foto's meer ingezonden
momenteel. wie nog in het
bezit is van haarscherpe
"oude" Íoto's uit het verleden
van de v.v. Oldeboorn, mag
deze inleveren op de S. de
Grootstrjitte 26.

1

14.00 uuR

WEDSTRIJDBAL AANGEBODEN DOOR YME RODENBURG
ZONDAG 14 NOVEMBER
OLDEBOORN 1 . SPARTA'591
14.00 uuR

WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN 06/1 1 - 14/1

lrnsum Dl - Oldeboorn Dl
We moesten om t 9.15 u. in het
dorp z'rjn en om 10 uur in lrnsum.
Na een kwartier kwam lrnsum in
actie en een goal. Daarvoor had
Jeroen aleen paar beste reddingen gehad want we hadden al
met 4-O achter kunnen staan.
lrnsum had namelijk een lange
speler die onze verdediging te
snelaÍ was. Alleen Ronald
Wilkens kon hem soms met een
fikse schouderduw van de bal
afzetten. Niet lang na de eerste
goal kwam de tweede. Daarna
was het rusten. Robbert en ik werden gewisseld. ln de tweede helft
scoorde lrnsum nog een keer en
zo verloren wijmet 3-0. Jammer
dan.

ft
1

€ïi

.

ZONDAG 31 OKT.

801 505 OLDEHOLTPADE 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U. J. V.D. BERG
818 592 OLDEBOORN 2 . FBIESLAND 3 10.30 U.
OLDEBOORN 3 VRIJ

829 279 OLDEBOORN 4. AENGWIRDEN 4

1O.OO U.

ZATERDAG 6 NOV.

110 526 ÁíB COMB. A1 - ONT A1 14.00 U. K.V.D|JK NTJBEETS

217

568 Á\/B COMB. 81 - LANGEZWAAG 81 12.00 U. OLDEBOORN

312 603 HAULERW. BOYS C't - I\/B COMB. C1 9.00 U.
328 645 ryB COMB. C2 - DRACHTEN C3 11.00 U. OLDEBOORN
4090774 AKKRUM D1 - OLDEBOORN D1 9.OO U.
521 0950 GAVC E1 - OLDEBOORN E1 9.00 U.
5481024 oLDEBOORN E2 - GAVC E2 11.00 U.
6221124G4VC F1 - OLDEBOORN F1 't0.00 U.
632 1 154 oLDEBOORN F2 - GAVC F2 10.00 U.
ZONDAG 7 NOV.

801 504 OLDEBOORN 1 - BAKHUIZEN 1 14.00 U. S.J. VEENSTRA
'818
1890 592 LSC

5 OLDEBOORN 2 12.00 U.

824 266 OLDEBOORN 3 . READ SWART 6 11.00 U.
829 282 AENGWIRDEN 4 - OLDEBOORN 4 12.00 U.
ZATERDAG 13 NOV.

Groetjes Auke Bangma.

Oldeboorn D1 - GAVC D1
Wij moesten zaterdag 23 okt.
tegen GAVC voetballen en dat
hebben we verloren met 0-8. ln
de eerste helft stonden we met 02 achter. Wij hadden ook wel kansen maar GAVC was beter en
eerder. Dus scoorden we niel en
dus de eindstand is 0-8.

1 10
217
312
328

525 TTJNJE A1 - A/B COMB. A1 10.00 U.
569 DIO/OOSTEBWOLDE B,2'NB COMB. B1 11.15 U.
603 FíB COMB. C1 - DE SWEACH C1 11.00 U. NTJBEETS
646 HOUTTGEHAGE C2 - A/B COMB. C2 11 .00 U.
409 0775 oLDEBOORN D1 - ïl/WS D1 11.00 U.
521 0948 OLDEBOORN E1 - IRNSUM E1 1.I.OO U.
5481024 HEERENVEEN E2. OLDEBOORN E2 1O.OO U.
6221122 oLDEBOORN F1 - TRNSUM F1 10.00 U.
632 119 WATERPOORT BOYS F1 - OLDEBOORN F2 9.OO U.

ZONDAG 14 NOV.

801
818
824
829

504 OLDEBOORN 1 . SPARTA'59 1 14.00 U. F. DE VOS
588WZS4 - OLDEBOORN 2 14.00 U.
266 NIEUWESCHOOT 7. OLDEBOORN 3 1O.OO U.
283 oLDEBOORN 4 - V.V. BOYL 3 10.00 U.
ZAALVOETBAL APOLLO ENGINEERI NG.

MAANDAG 8 NOV. UTINGERADEELHAL AKKRUM,

Ronald Rodenburg.

O22

APOLLO ENGINEERING .I - HASK. HEBOSTONES 1O 22.10 U.

DINSDAG 16 NOV. DE TWINE GROU.
A22 GAVC 6 . APOLLO ENGINEERING 1 22.20 U.
DENK OM DE WEDSTRIJDVERSLAGEN!!!!!

PROGRAMMA STAATOOK IEDERE WOENSDAG IN DE MID FRIESLANDER!!!

ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van: iemand die enkele jaren geleden terugkeerde bij
onze vereniging, na ook al in de beginjaren tachtig trainer te zijn geweest van onze hoofdmacht. Tevens de
man die reikhalzend uitkijkt naar de dag met de vier eentjes en het woord "allaaf" hoog in het vaandel heeft
staan, maar waarschijnlijk Douwe Venema niet als grootste fan heeft. Ambieerde een trainersfunktie bij
Cambuur/Leeuwarden, maar droeg helaas geen lange jas en zonnebril....

Jan v.d. Berg

Naam:
Geboren:
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste Íilm:
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:
Kwalvan de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Favoriete andere sport:
Onderschatte voetbal Ier:
Overschatte voetballer:
Hoogtepunt:

17-7-1942
trainer v.v. Oldeboorn
Blue Boys
sigaren
welvoor trainer en leider
Happy Hooker
GoldÍinger
Roger Moorefl'atjana Simic
mosselen
biljarten, eten koken
Brigitte Bardot
AC Milan
Jan Wouters
Ajax
Leo Horn
Siebe Jan Veenstra
Andre van Duin Shows
Barend en van Dorp

Paulde Leeuw
Veronica
Jack Spijkerman
Rock'n Roll
wielrennen, ijshockey
Aron Winter
John de WolÍ
promotie naar 3e Klasse KNVB
met Blue Boys
het beeïndigen van mijn scheidsrechtersloopbaan
Dieptepunt:
door een meningsverschil met de Bond.
H.P., de Tijd
Beste krant/tijdschrift:
Privé
Slechtste krant/tij dsch rift :
leugens
Een hekel aan:
Johan Cruyff
Bewondering voor:
Lothar Mattheus
Kwal van de voetballerij:
Fats Domino
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
Sinterklaas
Wie nodig je riiet uit op je verjaardag:
Hein Akkerman
Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn:
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: de financiële situatie
eenvoudig, als je het maar goed doet
Voetbal is:
je
heb schijt aan de wereldmaar spring niet verder
Wat verder altijd al kwijt wou:
dan de pols lang is.

TE KOOP AANGEBODEN:
1 paar voetbalschoenen maat 40 merk Rucanor z.g.a.n.
25,-- Martin Meester tel. 1589.
6
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Uit de kranten
van Haulerwijk

Donkerbfooh maal$
$oploper Oldeboorn

in Oldeboorn
'

j\ HAULERWUX. Nrdeflorlssonte
A-r sÍrrl laat HeulerwiJk hct dc luÍste
lo .weken wat zittcn, Ook bd het ge-

promoveerde Oldeboorn wcs er geen.succes weggclegd voor de roodwltten. De
ploeg vrn haincr Anne van der Bor kreeg
volop lansen, merÍ fprong dlar wrt rl te
dcdig mce om. Oldeboortr wolultelndeldk mer 3-2, met HaulcrwtJlster tÈffers

van Henk vcn der Velde en Alexrnder
Beljert.

De bezoekers, met onder andere A-junior
Richard Buma in de tusis, startten wat mat.
Daardoor kwam de thuisclub iir de openiqgsfase meteen tweemêal dreigend door,
maar beide keren misten de gastheren het
doet. Aan de andere kant stopte de Oldeboorndoelman de solerende Henk van der
Veer. Na een miriuut of twintig werd het l0. Keeper Jan Wierd Ritsema- hield in eerste
instantie een schot vanaf de zestien meter
lijn biitcn de palen, op de rebound van Siebrand Oosterbaan moest de goalic echter
het antwoord schuldig blijven (t4;.

De bezoekcrs kwamen er alleqgs befÊr in
en dat leverde volop kansen op" Ëen kopbal
van Ëdwin Kuiper rvÊÍd echter van dedoêl-

lijn gehaald, terwijl Arjen Land

een

kopbal

na een voorzet van Henk van der Velde door

de thuisclub-doelÍnan gestopt zag, Toch
werd het even voor rust gelijk. Na een pass
van Andries Oenema kon Henk van der Velde doorgaaq, waarna ook de kecper beheerst werd ornSpeeld (l-l). Edwin Ktriper
was een minuutje later nog dicht bij de l-2.
De middenvelder maaide evenwel in voilcdig wije positie over de bal heen.

..DONKERBROEK. SV DonkerUroet aeeO knap werk door koploper
Oldeboorn in eigen huis een punt afhandig te maken" Het boeiendc en
spannende duelr eindigde in 2-2. Door
trcffers ven .Iohan de Boer en Lammert
Nuwolt n4m Dónkerbroek zelfs twer
keer de leiding, maar de thuisclub toondè beide keren voldoende veerkracht
om terug te komen. Gezien het beeld
vaÍl de wedstrijd zou een zege voor de
roodzwarteir ook wat te ve.el van het
goede zijn geïv6t.

i;;l Oldeboorn begon zcer sterk en Donkcrbroek werd bij vlagen weggeío
speeld. Dat de formatie van trainer
'vl
Íelke Nijboer die moeilijke bcginperiode
ongescbondan door kwam, was vooral een
verdiensb van de verdediging, Mtt name
keeper Anne Bethbhem hield djn ploeg op
dc bcen met eqr aantal prima reddingetr.

Terwijl een doelpunt voor Oldeboorn
meÉidére malen in de lucht hing, vicl de openingsueffer gehecl onVerwacht en tegen de
vcrhouding in aan de andere kant. Na een
goede aanval over links passte Jan Veeastra
op Jelle Drent. Die zEtte Joban de Boer aan
het werk en dierondde dc aktiedoeltrcffend
af; tIl. dHcboorn l€ek niet erg onder de indruk van die tegensleg en pakË de aanvallende draad weer op. Donkerbroek kreeg
nauwelijks vat op het saelle en gevarieerde
aanvalsspel e$ de gelijknaker leck slechrs
cen kwestie van tijd, Die viel na een klein
hqlf.uur na eerr knappe en sàel uiqevoerde

aanval.

De verwachting was dat Oldeboorn nog
voor de pauze wildc doordrukken. De thuisclub probeerdedat ook wel, maar in dcslotfasc van de eerste hclft kreeg Donkerbroek
xrat m€€Í vat op het spel van dc gastheren.
Toch warcn de roodzniarten niet ootevr€den
dst hct rustsignaal mrt oen l-l stand werd

b.r€ikt.
In de pauze had trainer Nijboer zijamapschapperr de opdracht gegèven om zotr€el
mogelijk te storen, om op die manier de
aanvallen van Oldeboorn al in ecn woegtijdig stadium te ontregelen. Dic taktiek bleek
sucoesvol, want Donkcrbroek kon enigctijd
h€t heft in band€Ír neman. Good storend
werk van Johan de Boer resulteerde na zcs

minuta in een nieuwe

Donkcrbroekster

varcÍcprong. Zijn voorat bereikte LammeÍt
Nuwolt, die l-2 binnen tikte.

Met Janco Bergsma als hangende spits
kon Donkcrbroek ook na dat doelpunt het
spel maken en daar had Oldehprn duidelijk mocite me. Ecn tijdlang ging & sEijd
aardig gelijk op met ka$sjes oveÍ crn weer.
Dat de thuisclub twintig minuten voor tijd
op gelijke hoogte kwarr, was ceo gevolgvan
eeri onoplettcndb€id in de Donkerbroek,
vcrdbdiging. Vanaf de linkervleugel werdde
bal voorgetrokkem, waarnade spitr voor 2-2
zorgde.

Voor Ol<ieboorn was die gelijkmaker h*
ha gas op de plank te lrouden. Ter
vcrsterking van dc onder druk staande defensie braclrt Nijbo€r de wat meeÍ verdcdigend ingestelde Frits Boerrigtcr in ha veld
voor Willein Hoekstra. De thubclub bleef
sein om

ook in de spannendeslotfase drukken, maar

vond geen opening meer in de roodzwartc
vcrdcdiging, waardooq Dmkerbroek cen
kostbaar puntje mee naff huis kon nemen.
In het sportieve ducl behoefde de scheids,
rechter geen enkele keer dc gele kêart te
trckken.

Met Marcel Buma voor Arjen Land was
Haulerwijk ook in de twoede helftgevaarlijker. Henk van der Veer stranddeechterltwee
keer op de keeper, terwijl Marcel Buma in
k4nsrijke positie tc slap inschoot. Alorander
Beijert kwam Edwin Kuiper aÍlossen. Even
daarna kwarn Oldsbcrorn op voorsprong.
Een wije trap werd listig genomen, waardoor opnieuw Siebrand Oosterbaan Ritsema het nakijken kon geven (2-l).

Aan deandere kant kopte Peter Ekhart
rakelings over. Een minuut of vijf voor het
eind viei de beslissing. Gerben van der Lcij
beoordeelde een.veÍre pas verkeerd, waarna VÍillem Schoonbeek 3-I liet aanteken€n.
E9n doelueffende schuiver van Alexander
Bcijert bracht de Haulerwijksi$s twec mi.
nuten later toch weer even terug in de race
(3-2). Gerben van dor Ley mikte nog eens op
de ruisten van de keeper, terwijl Henk van
der Velde zelfs nog scoorde. Daf gebeurde
echter uit buiienspelpositie, zodat Haqlerwijk uiteindelijk toch rvat onnodig met lege
handen uit-Oldeboorn moest vertrekken.
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- Ë-;i !ËilËËróit'Ëó*Ëí-'""-""i1-rrlrloera'
iaardoor heÈ [iet
de portie *err ià giËàt "":' toráen.
'
doen'
je
Èê
krub
ilE"".-;i!i*;-lË,-*t-""c voor
- groÈe coÁtribuÈi;ei[óginóen'

(wants.

aar de andere

kanÈ

:::g:ï,r:;*ïl1stË:ïa"i;i:inr";:ï$"1'3:'."'":i"i"';
kutnteo zi,Jn. .Iulet
rie .r-" zEïiËí""iáirí
slechla

"à1
lidraacschap
in de kleine oitp-t" lc1n31rle9í mêeratoudlg
de verenigingen overeincl houoen'
de.g)rÍuasciêlnrerenLglngen
- nu af ïordên a" àiáÉp""-t"t
van verechillende
e.d. 6teedÉ ueiáèi" samenvoeging
van de
1eef, EIJ dsg!o.pé"-"ir de belanlecêlling
leden doe! afnenren'
epgêrijk-wordE om van de lrrlulas- ale hêt EÈeedÉïi"atr
g"Ë;;Ii-cË-Ëiéí (tioat-t oeld om ze Èe be'

mLnder aandach!'
- Minder otrderhoud, minder sctroonmake4'
-oti"o"t
Jeugdaubaldle-' mloder
mroJ!.--t"ráá", tni"à"r-'-"iát,
subsidie sPortÈechniech kadêr'
ËiËiirti^"iÀilig, mrnaer
-va; de
semeencê' Mee! betaren' veer mêer
;Í;^ËË;--;-ó"d
ttetalèn. en meer zelf doen. DaÈ mogen de Bportve-renlglngen ln
en dLe rulr worde nièt seaccepteerd'
fiiï-Ëil;;i.
ls dat lÊ
- De hoshlusie vas dê gês!'aeLljhe rPorÈ6llabt'iagca
rlkar roec tÈ.1l6r,
d€ aeoêê!,tc gcrgÈ ,ral iár i"tá"o oidcleop
-b€t
aoodzakalljk dÀt
vêrd'r'
HbËËfi;-;;ïir"ËiiÉ."k'
h
dt gtt"tott soarÁsE€rbiE'
;;ï;.';;;;lí
"p""ó"í"Ià--tt"" ,ro áe -gahelc g€s6€qtc, roÍdE
Iài ii"lt va:r-ds-o!Èwr*táirog
da sPórtgêd!.aa'
lra è.r volsrgaá:r dlaku'ÉlerltDst'volwaardlgc
ïài""roi.".a.
Partd?- tPor-È
i"Ëp r" dez. gêDê6qÈ",---"iro
ls
rot-'rol;g zullei dê _lPorÈvsrêÁlglugcs
aar haa nêêdo€!.
sDorÈrccoavao
uo-reo
t"t
BoanrtêrblD geea anaerJ-"*Ë"g1"g-"t
qcar
ol-n ."o tíenóoatrEa' vêrboslDg'r
-dlc aL€È
;;;i;;-;A"iee"co
ru11G8
laropen a.c l"t' Èutdltge trrl'!
ËIiï-pt"ó.Jt
worde.o

betaalal.

t,lek lokaren
talen,rrln.le'.í^.,ïï"ËËrnËá-ár)--yorac-deaantrekkellJk.
itáia 'i"tt de vereuigingËinden
.ook nlec g-roÈ,er'
van de jeugd' za1 lêiden
- heÈ niet .e"r i'lot'Ën
toÈ

d€ sèzarlell'lkê
sporÈstlcbtlldeÁ
i8 dê cëqêentE

Èoesemend vandallÍ'me

êportÈechÍrlach kader
- verminderdt ""rtËïaréá ln hêt
Èwal1teiÈ van d€
aan
táói-gáurer
zullen iorgen
-ói aoài-treÉ aanÈrekken,vaD
leÍdíng
i;er;sdoor.miádel van het zwarEe circurE'
onderhoud'
- e3.gen onderrrouà'ià1-;r;ióP; op mlnder
gekoppeld
heÈ onesÈaau .á"-ËoiiÀ"ttèrdenl met daarêan
veel bleÉEureleed'

- En zo

EeeEselerhrs

m9! heÈ achetaeD vaÍr
zoudên wê door kunÍren ga-qn.
êiè elke. gportbesÈuurder zo kan

.
de èarenetellers vatr heÈ
opiepelen uLt eigen ";;;;"Ë:'zó-niet
bèzuinigingevoorgÈel'
(overiEporÈveldên' ot gedeêl'teg -daarvan is ook
- HeÈ, afstoEen van
ptp:'5iËi'1"t"ïáigt"í.voor de qemeente)
-voecbalcruh van
aene slechÈa
rtulo"t"
""o gË8"!iitËl-ï;k-'áË--háeft'
á1. seen serukkige
rechÈ op een eigeo voeÈbafveld'
FrieEland (Terhernet
ln ledenÈal tsoeneent'
nanE wat gebeurE "o "it--att"-váienffing
die de
nêê naaÍ aanreÍdlng ï1"--aï tiiot'"-'ol"togerlJklreden
bieden in Terherne'
àïi..-"Ë gtsraks zaLg"iï-""ài-'tóÀ
wae de gemeenge verdl'ent meÈ
q-";;'-Ë.eËfï;J
?
trËc óprt"riett van Akkrrm-oost="iB
er mêer.vr.J'je ÈUd onËstaaE en
wat doe Je in de co"riJt"ï,
dus de vÍaag naar sporÈakkosmodaÈies 6ÈiJgE'
b9qluurePl-aïo$:nJïtjt""""r:Sr
- EioarnsÈerrrim wordt íD beu
áï:
tegelljkertild
DotenEiete \roongetÍreenEe' En marln
áre woóng"neenle afsêbroken'
áái.lt.xx"lilË

ffilI;;;;rt-

Eên vorÉÈrek.

fi:ti';il;; ï;"

lnvulraadsel
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sombere coekomewer*alrrËiïóá-i,

I
7

,

I

,
)

arle voorzlenl'usen
r.s.*ili-idis'ËËa'-;+-ÀË"Ïí"t""iË *ooose'eenÈe'".y
verkopes''

7

8

)

t0

lt
Magische diamant

LZ

In elk vakle moet

een letter komen.

De tn tê vullen woorden hebben de
volgende betekenis:

I

benul

{

speldenwerk

2 vernissen
3 monsterlap

In elk vakie moet een

tómitt"ni"l
vàrt*aaf

zo,

5 zetel
6 treurlg
7 huilen
8 stel

lettergreeP

dathorizontaal en

ae volgende woorden

9 iuekt

ont-

10 versretel

staan:
1

ll

overdragen; 2 wiJnhuis; 3 mistig'

zuigdop

12 vluchttreuvel

Na een Juiste oplcslng vormen de
letters op de stlppen, v&h boven
naar benede4 de nagm vaJr een
Europea^En.

9

Aan de vertegenwoordigers van de sportstichting Aldeboarn
bereo,

Na dze LaaLaEe v€rgadering ls beg prot€gg teg$ dê gtreeste

ElrowêrEnelllng gekms '
- de verEegelwoórdigers van de plÉÈEellJke
-g*"oeeÍt1ke sPorÈÉtlcbcingen
sporÈraad nieu
rr"À""o'1ï-dJ-"èrgáaËrr"g tát á"
ván b eB u'
ÉezulaígLugsvmralel
Jpt.i." ovér het
men %n
"[i-o
nc eooráraad be5ÈaàE nog gewn, Eat algenêen . waa
het begrlP ovei en uèeË DíeÈ aaauezÍg ng s ar
,àuen meU de gw4tse u!È Èe kNn' .
""f"fJ-à"t,
alErt..g* de ÈafeL geD
- daam ziJn de slDrcstslchtsLqgen
trer-g94ee-nuell1tce, sporhbel'êid oP
zft=eeï-á àj rezwarei celen
bllrag€'
lD
vlnden
Dac
zeBÈeD.
Le
Jullte
èêo rfJeJe
'le
krtjgf'
gestalte
heÈ
boe
'proegsf-'.
- têvero ia afgesprokea
n"àáÀiàï.i-*.iááuenaoerá . tn alie artlelligave:gaderlns van de

waf Ln êen

g;àenÉeraaA aP 22 lowarbêr wordc 'LageEProka''

- tevetrá ls een proEesÈeaniÍeEÈaLte georganlÉeerd
-op -zateldag
re 'oo'rn de Eporthal Èe G;ou'--Daar {o!dÈ d€ burgauar aaniebà*' De sehel-e s-smenteraad lB uat
ie*re
;;;;;;;
aoor rolpe de ttad uiggelesd
en nen
àÏii-iieiá""áifa
het. roord aporc beceksc."óiar
1! -een roru s€potlt-lekê-IErÈÍJen.
ae
ian
ï;;;i;;;"-;;ái
*ilaga-hoe zê er ryer aenÉen' Evemli dê Íêthoudêr sporEzaken'
Btligelegd I'n de gseentse
- de sporÈ rcrdc Èwee ur4 lang kosp€liÈIéleiderg
afsprakel
Ídáar hêtrbêtr r" ot ttg"; *E dete weÈer)'
Ë""'à"i-rt"&.n de raadeieden 1;feÈ
#i'".iiï"-Ë,
rcgeMssul
a"r d€ EporÈverenrsinsef zo
ËlE'iïàï'iiJaóïiittí
Eoeter€ en bellen'
ïiir a"à un-rrèseicre bezoekén, reÈ
Éar daÈ bo€rÈ
;;;à;;;-;- ti;í"t-i;
il3;.il;i
-dai aportkrédins'
várenlglng nrllnaal
ali ledereIíaub
iiàË. -ié- d6n.;'gereaeneeld
ie houdt latuurláteii-aat al beel nool J'e'
Ëi;;';;*
vaar Hercules
als teteulgiagaxanptoenschappen
iiiii Jïl"ilrià
van dle relEjea'
zo*áÉ
aá
e"r-seïeagËrrja
iii,^rJ.'aïJJï-aai-ra
àiÈ o."r geroon doorgáan naÈuurlÍjk'
- lk kan nÍJ ook voorËtellen dat touwtrekkers e[ salersportera
rràí zó maáaal unwerJ.g zullen zljl'.. "
Jullle
ls ite mld'frieslaÉdsr. náaÍ zoudea
- eÍ komc eên oproep -I"
kumeo doen' rk
lurlle verenisíns-eu
;";',ÀË-r;;j.riíJJJft
c'mêetr
beeft
ls,-Mar dicsoorÈ zaken
;:;.;-d";ËtËortaag
latlef, eff,ect.
lullie over
nog eveD- EÊt -Hoert
. drËq zfl 1k êr rEandag 1 novdberganÉ
BleÈ
Brddm'
n'.ïï"iï A;ó- 00' uur- Brl
"riiát
lang tse duren.
e i#ilË"i,

€elke

snoRïËÀ$srsmÀ[

va! de gemêente
- vanzelfsprekend ueec ook de ÉporÈgeneênschap
ts nát dê f iÉncle'le
e""Ëui"ih'i^ dat hêÈ elechtóat-lestàld
ln 198{
besÈaaB
haar
1g
alnttg
geneenÉè.
deze
;il;;;i;-;;
cm la
ge*.esÈ. oe ePári beeft ook alclj'l gêtracbsportie
ii!t-*á.t"ailvaardbate
een
de'"gporuaad")
Ëià!trïïi-á.Ëii"g- trt
breek heu
op-har- aex te- nren' Dê laatsÈe larengebrek
Ë;;fiËi"d.;
vaÍrege
rcgetuk,
Reer
dêr.Ieq
nleE
-aaq
^nda.ltía
bestuur' En aldua
t"t g*1'citljke
;ffii;'ïLïà-"iia.--nÀ
Het
op de-spoft qe pau ulugerezen'
ïïii^"4"'ïr"-,ir"iíl"gen
iiáirÈÉ""aá iaplorÉ makÈ b6È gêlr€el wor de sporÈ onaêtr'
vaardbaar.

Yê€tr nleuvs cêgcnval '
- Er walLeE Ia dez€ gÍereêntê al'€dE Ea!
polltLeko'
Girao oEtstaan.d€or k
lêr8 !e notereu. n. tu"Jiào
-ir"i.is
z1 Jn dat
Ês
sec
i:
[è
"
ËEàE",!irï-rï
-duldelu
-ln
aangestra
d
roalts
v@r
"ï'"".'ui"i
er weLnLg
;;-;;;;
BengÈerhin
Iit"ïJJ-t.-""=eé" cp diL sêorc onwlkmobedeÁ w eêa g6€e4ÈebeaEuur.

-

HeE beBEuurspl'u
-Ëái-

la

dge[ffin'

Eaakslelfelde

D€

ls

zwar-reer'
tn.'ere9e
rggs rs-,'-áíÀ;;'e!-'tátaËeiá;
i".tÏ""rn"rïg
En de
qsêentelÍJke Bportraad
' r! bêÈ -raPbort
benlnlgtngesu99et".tá-ài-u'ài'ePortraao
o"*enÈe rord!
-dez!'
aportde
vanuit
niËis-i'g nlndár vaar'
:ïJ;:;;.-;;lirËiè.íá.
rngeatero- q voor de
?Iia"1ï-.Ëï-;Ë.l"i"igiliJË"il'ij-íá-;
de

kom'rËsle
iffi'aË
:!iËn [à- Ët11rËi'-ïi'i-"'óerr]Ë rs' Dêze geeo
anÈheefts een grooE aanÈat tiàgt"' , valarof aog sEaêds
.

*óàto uf-uit ls vao gereert€zlJde'

aÍrÈtelaar lEge'
- onderEussen heef! de gereentê een tpêclale
ge"reente) Dezá be€!ts tleE ondeEbavlge
fr""-iï- twn- U"ltèn de gegchr*en.
getdheefE deze
Iloeveel'
ËàLtntclncgvoorseet
;;;;;:;-&
sà*Ë"c. iekoac ? ED hoseer speÈ de spo!È daardoor da[ wêêr dcra bezulnlgên ?
besÈaèÈ !l€È' De 'b€zullt- Een queeDlel11ke slprLbegroEiDg
Leeft- gekon=acaceárd daÈ v€el voorBrde1l sporc
"ro-"-.rffiiiirà'
ro-i"ae-ri besroelnsen wf,dxija-€n'bsÈeed'aies
#;ËAË--;le;n
welke geldeÀ rrcf Bport rcrd€n
iilËË-1.'-È"*"
Joèie zaxen.-ónaertrouaegetàen v@r d€ slffiáslek 'n
;;ïi;-r;;
zlJD
]okalen verdri.JneD lD postên dle ooh v@r acltool-oaderhoud
!n d€
il;;;"rd, -onaeinoua eioiiwertlen wordc ondêrgebrachÈ
de
vuulÈ
er
bettsaaÈ
Bdendien
il;iï;"t;-;ióËát*"ti."i"g€Á.
beeeïurdEre ênÍge grrP op de verdel'L'g
IiJ;;: ;;; i'i" utà"à
-Het g"-erlen
gebsurd
door
bet
van prlorítalten
i5á'á!"Ë'-ààraái.
De rl'
o"'a.t hec ruÊ krêine zaken bêcrefc'verhd"iË.liií*-"oo"tÁ"i,
rn dac aPpuec en de cnderlinge
ï;;;-àí;";á;-o"Áic
h€!
wrÈrougffieuÈe
nIeÈ
áI"àË"ïÀ"." de sportvereLd in aeze
wen-in áeze vom vil 'beatsuur"
eÊ scêed8 de poag
- In de gcukkea de gport betleffetrdê vlBden
Èerug' Bên Poat mn rulm een
;vmast'ieklokalen
àllceu
papterêtr
Éedrag.
"J;;;;;rË
sebrulkÈ m
eÉiivórÀcrett
;;:-ó;-;arurËeid tê Eks'- Betr PoBt dLè bwênáË".tá!i"li"i"gtic-rng
kan'
begrotlng
de
lager
oP
áI"ti--a"-ioG"aÉ 1arÀa aÀztenltJk za{ er íotg
dragen das
eportbelel-cl
iiiï uàc'ï*.áoteiijt
-voor
gymnasrleklode
gaaÈ
vaa
naken
Ë';p;;; Jiuáó-tr"á"t iebrurk
kalên.

eên aDgl-sport'
- HeE -È.1;;Ëii-g".o
bezulnlgingsvoorstel €n b, e! f,. ademÈ in
de. gêorganlbrljk vil kemtt raÈ êrzljn' Huren
daar
"f;;.
;;;tÉ*áièrá reesu,- vaÈ de Probra€n
;;;;a;
nosêlljk
niadêr
È6ch
u
seltnlk
;í;-;i*tèt"rrorit.n.
il;;;
uren ook
sÍDder
daÈ
i^r.*] tzo"áán de b€BÈuurdere begr{Jp*
f,Èoog.én
iàn
sporcwe:'den
uurén
beÈekeneae).
;r;Ë; t"k;*Eên
elorcbeacuurdêrÉ Eieb
iïËË--"iraZïrtá"í-prrvacieaien,' dat át de
dlrekc rcllveran o da! onderboud zêlf la gau do€a'
%n bets o[dethoud vorden
dle prL€ttserlng
- ovêrlqeqs moeB
-*to"c-àà
-góe"nt" vas-tzlt
un êên onderhoudskonau Èe conen' Daarop
Dlet
"rt"n.11fiJ-,
een
;;;Ë;:-D;át'EIL
- aaacar Jaren rorden
er
uezrilnlga
Ë;'"d""--;;";ropig
.en,. dug vorden
gezoqtrt. Ddt-b€slu.ie , bliten de eporÈ m
áiá.*-t"p"telr6gàn "r.u
hec
sportbeleid'
op
trivloed
zó
iË"mn,'-Ë"eti
va sporlhal/zwenbail-de
- Dat qeldE rck voor de prlvael'aerlng
-de acteeletSaan'
Eèn- of, mêêmrige
*ff"- Ë--;tt-ilitiÀg-"á
drukken , íaardoor de bezuiop de sporibegroclng'vorden
rritdevên dle
-";;ïJdis
d€.Blet sebnikerg
op
Ëil"*"it"ra
;ililcli
;;-àËt; akxcmiodaltee. Dac kan eE Ëg nleu I I I I

de ge- Het eq aluÍalelijk zíJn dac ail héL alDrÈbe-leld vu
EeÈ sporÈ."áoË-í"á*eterniín geei b€leid cen grondelag ligt'dlsnasle
meE
rordea'.na
gaf,omleerd
moeten
bêIeial zal eêr6È
Daaffi
áJ-""árir""erd zoàder op tafel ltggende bêzulnlglngen'
ln
slprÈverslslnseo.
g?-ertectueáid.
De
vàiáén
;L"á;;-;i;rá
veDBeB uleÈ laoser d@Í ad-hoc beà;';;.;;;-;;aáaternín
slls-alngen te worden'uitsgekleed' .
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