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" De ZwarlWitten "
clubblad van
de voetbalvereninging
Oldeboorn,

Een ieder allereerst een gezond en
sportief 1994 gewenst. Hopelijk
gaan we met ons "clubje" dit jaar
de grote stap maken richting
"Grote Bond", nl. de KNVB. Een

33e jaargang
nummer 7

jaar waarin we in ieder geval op
zoek moeten naar een nieuwe trainer voor ons vlaggeschip en een
nieuwe voorzitter. Onze trainer

verschiiriing:
eenmaal per twee
weken

oplage:
235 exemplaren.

Redaktie

: Piet Tijsma

Drukwerk : lt Printh0s

vasti medewerkers:
Sjieuwe Huisman

KOPIE
INLEVEREN VOOR
MAANDAGAVOND
20.00 uuR
redaktieadres
P.Tijsma
S.de Grootstraal26

Jan v.d. Berg heeft het bestuur en
de spelersgroep één dezer weken
laten weten het na vier jaartjes
wel welletjes te vinden in
Oldeboorn. Vier jaar waarin het
nodige succes werd behaald in de
vorm van een kampioenschap en
later nog een promotie, zowaar
geen geringe prestatie. Wie weet
gloort er ook aan het eind van dit
seizoen een feestje aan de horizon. Dat we ook op zoek moeten
naar een nieuwe voorzitter is weer
de hele andere kant van de
medaille. Helaas bleek het niet

mogelijk voor Tonnie Rijskamp
om deze functie voort te zetten,
zodat hij deze functie m.i.v. 1
januari 1 994 heeft neergelegd.
Het is echter voor de club, en met
name de jeugd, te hopen dat hij

zijn goeie werk voor onze jongste
jeugd weet voort te zetten.
Verderop in dit clubblad wordt op
e.e.a. verder ingegaan. Het

Mid

Friesland Toernooi voor onze
jeugd in de zaal is momenteel in

volle gang, Helaas bereikt de
redaktie tot op heden,geen standen
c.q. verslagen aangaande dit toernooi. We blijven hopen.. Dient
nog vermeld te worden dat de
jaarlijkse feestavond op 18 dec.
j.l. een groot succes genoemd mêg
worden. De gedeeltelijk nieuwe
kantinecommissie had een leuk
avondvullend programma in
elkaar gedraaid. Helaas was onze
oliebollenaktie ten opzichte van
voorgaande jaren iets minder succesvol, toch alle medewerkers,
verkopers en kopers bedankt voor
jullie hulp. Hopelijk zien we
mekaar binnenkort wel weer op de
velden. Joep doei, demazzel.
Piet.

.,r

GOEDE MORGEN.
V/ij binne juste-r verneukt

heeft gisteravond zijn best gedaan met
de kwis dat effe wachte, hij nog pijn in
en Henk

Vink is een Ktin (of mei een,q..).
We moesten spelen in
H. veeeeeeeeen of Nipuweschoot (hij
bedoelt ruin). We zotten allemaal te
bellen naar de wedstrijdsecretaris om
te weten te komen of de wedshijd'
ook doorgaat. Nee dus. Wendy zegt
"vier minuten geleden hebben ze
afgebeld". Hartstikke mooi, maar we
zijn er wel allemaal.'W'eer een bos
bloemen. Henk heeft nieuwe schoenen. Effe wachte (iammer maat 55).
Henk Vogel is niet aanwezig. Hij

VAN
DE KLEEDKAMERS.
Denken de leiders er wel even aan
dat er iedere week een tweetal
spelers de kleedkamers schoonmaken. Ook als er i.v.m. afgelastingen niet wordt gespeeld moeten
de kleedkameÍs wel worden
schoongemaakt aangezien er wel
wordt getraind.
Piet.

BAL
Binnen Oldeboorn gaan er momenteel de geruchÍen dat er een aantal
"meiden" zijn die best wel in competitieverband zouden willen voetballen. Uiteraard is er binnen onze
vereniging de mogelijkheid voor.
Echter wil men volgend seizoen in de
competitie willen uitkomen, dan zullen er zeker zo'n 13 à 15 speelsters
moeten komen die dan de mogelijkheid hebben om I of 2 keer per week
te trainen en om op zaterdag in de

zijn kop heeft. Henk Eizema kruipt
weer in bed het is nou nog warm (knal,
vuurwerk). Plan 3 e elftal 19-12-1993
winnen van Nieuweschoot nog effe ;
wachte en met z'n allen (Hennie
Huisman) naar de kantine van Read
Swart het kampioenschap vieren. Dit
zou Henk z'n debuut worden niet dat
het wat wordt maar tog (ch). Wij binne
kampioen. De morral is dat toch na
een feestavond het 3e wel aanwezig is
dit is toch grote klasse (Marcel zegt
alles wat je rookt hoef je niet te werken, werken is leuk maar het neemt

zoveel vrlje tijd in beslag (uit het
boek van R. Tijsma) wat voor porno
zal ik va{aag even huren het is er
echt weer voor. Oldeboorn 3 tegen
Soedie Arabië datzal wat worden.
Telefoon. Beenhakker belt. "Jullie
hebben gisteravond te weinig punten
gekregen bij de kwis. Nou Soedie
Arabië krijgt helemaal geen punten.
'We
hebben het kampioenschap de
gehele dag gevierd (Read Swart
bedankt) en het is nu avond, hik. Het
beste bedankt voor de inzetjongens
het was weer een geweldige dag.

GOEDENAVOND.

KLEEDGEBOUWEN.
Aangezien er zich niet voldoende vrijwilligers hebben aangemeld voor het
schoonmaken van o.a. de kleedkamers, heeÍt het bestuur gemeend een
beroep te moeten doen op de bereidwilligheid van onze vier seniorenelftallen. ln overleg met de leiders is besloten om iedere week minimaaltwee
spelers uit een elÍtal aan te wijzen die de kleedkamers schoonspuiten met
de slang uit het CV-hok en de douches ên toiletten goed schoon te
maken. Op welke avond door de week men dit wenst te doen, is niet zo
belangrijk, als het voor het weekênd maar gebeurt. We beginnen (zijn
:
begonnen...) week 41 met Oldeboorn 4, week 42 Oldeboorn 3, week
Oldeboorn 2 en week 44 Oldeboorn 1 en zo verder. Dus men hoeÍt echt
niet vaak schoon te maken. De schoonmakers kunnen de sleutel afhalen
bij Piet en Wendy S. de Grootstr. 26. De sleutels van de kleedkamers hangen in de kast in de keuken van de kantine.
Schema:
weeknr. elftal
3
OPMERKING: Helaas hebben inmiddels
1
1
2
enkele elftallen het lelijk laten afrieten.
4
1
Met name het 2e/3e en 4e zijn hun ver3
3
plichtingen niet altijd nagekomen. De
4
2
r
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leiders dienen z.s.m. een lijst met
namen in te leveren bij het bestuur met
daarop vermeld welke personen in de
desbetrefÍende week de kleedkamers
gaan schoonmaken!!! Als we als leden
ons niet aan het schema houden; dan
wordt het op z'n zachtst gezegd EEN
ZOOTJE!

Sinds onze gigantische feestavond van 18 dec. j.l. hangen er dan eindelijk
de eerste sponsors in de kantine in de vorm van "de Club van 100". Dit zijn
o.a. Skineskopper, Moeke de Bruin, Brothers Booze, Kees v.d. Velde,
Bogra Sports, Zico, Jossie, Meesterzuiper, Modehuis Numan en Katje. Al
deze sponsors betalen 100,.- per seizoen en krijgen via prachtige naambordjes die dus in de kantine hangen het gehele seizoen de nodige aandacht. We hopen dat er in de toekomst nog meerdere volgen, zodat
binnenkort de achterwand geheel vol zal hangen. lnlichtingen en opgave
kan bij Binne Oosterbaan tel. 1768.

GEZOCHT GEZOCHT
GEZ-OCHT GEZOCHT
Voor het kalken van onze twee
velden z[n wij op zoek naar een
TERREINKNECHT:
Voor inlichtingen kunt u bellen
naar Piet Tijsma tel. 1807

V.V.OLDBBOORN KANTINESCHEMA
Zondag 9januari

Zondag l6januari
Zondag 23 januari
Zondag 30januari
Zaterdag 5 februari
Tnndag 6 februari

Zaterdag 12 februari
Znndag 13 februari
Zaterdag 19 februari
Zondag 20 februari
Zaterdag 26 februari
ZondagZ7 februari
Zaterdag5 maart
Zondag 6 maart

Zaterdag l2maart
Zondag 13 maart
Zaterdag 19 maart
Zondag2O maart

Anet KramerlFrank Warmerdam
Siep en Cor
Jan Bethlehem/Dorien Knol
*T.Rijskamp/S.W.de Vries/B.Haspels
Marian GroetelaarVAli Webers
Caroline en Jelle Visser
Margariette Buursma./Wendy Tysma
Jikke Veenstra/Honkie de Jong

Kees v.d.

Wedstr. secr.........
Piet Tijsma tel. 1807
(tevens redaktie clubblad)

Geertje van der Krieke/ÍIenk Dijkstra
Pieter en Boukje
Elly van der Berg/Loes Bangma
Ynskje Poepjes/Anneke de Visser
Harke Hartmans/Pieter Ate Kalsbeek

Onderhoudscommissie..
Haaye v.d. Heide tel. 1525

.leugdbestuur.

Anet Braam/Cor Mulder
Henk Vink/Willemke Meester

Voorzitter...........

Zondag 3 april

Jan Bethlehem/Dorien Knol

Zaterdag9 aprll
Tnndag 10 april
Zaterdag 16 april
Zondag 17 april
Zaterdag23 april

Griet vd VeldeiAlie Veerman
x T.Rijskamp/S.W.de Vries/B.Haspels
Grietje Kleefstra/Kees Jelsma
Caroline en Jelle Visser
Ynskje Poepjes/Amarins v.d.Heide
Jikke Veenstra./Honkie de Jong
Marian Groetelaars/Ali Webers
Pieter en Boukje
Margariette Buursma/Wendy Tysma
Ynskje Poepjes/Anneke de Visser

ZondagZ4 april
Zaterdag 30 april

Zondag

I mei

Zaterd,agT mei

Zondag I mei
Zaterdag 14 mei
Tnndag 15 mei

ZaterdagZl mei
Zondag2Zmei
Zaterdag2S mei

7nndag29 mei
Zaterdag 4 juni
Zondag 5 juni

Velde tel^ 1799

Penningmeester.......
Binne Oosterbaan tel. 1768
(tevens vicevoorzitte r lkantinezaken/
ledenadministatie)

Zaterdag2 april

Zondag 27 maart

1993-1994.
Secretaris...........

Catharina Bethlehem/Kees Jelsma
Siep en Cor
Wiebe en Jaltsje de Roos
Gerrie Oosterbaan/Nynke Postma
Anet Kramer/Frank lff armerdam
Ingrid de Jong/Leontien Westerhoven

Zaterdag26maart

BESTUUR SEIZOEN

Geert Beimin tel. 1876

Secretaris...........
Sipke Vink tel.1294

Penningmeester.......
Jelle V/ierda tel.

---

Kantinecommissie.
Catharina Bethlehem..t el.
Joukje Dijkstra.tel. 1528
Alie Veerman..tel. I 738

l92I

Sponsorcornmissie.
Geert Beimin.tel. 1876
Jan v.d. Woude.tel. 1772

Geertje vd Krieke/llenk Dijkstra

Anet Braam/Cor Mulder
Elly vd Berg/Loes Bangma

OPROEP VERLOREN
OPROEP VERLOBEN
OPROEP VERLOREN
OPROEP

Catharina Bethlehem/Kees Jelsma
Harke Hartmans/Pieter A,te Kalsbeek
Wiebe en Jeltsje de Roos
Henk VinVWillemke Meester

Anet Kramer/Frank Warmerdam

* Siemen Willem's morgens, Bauke's middags
RESERVE:
Zondagmorgen; Jan Visser,Sybrand Oosterbaan,Johan Tysma.
Zondagmiddag: Jeroen Vy'itteveen,Jelle Wierda
ALGEMENE RESERVES:
Pim vd Torre,Elske Scheper,Saapke Hoekstra,Klaas Akkermans,Dick
Westerhoven,Haaye vd Heide,Piet Tysma,Roelie tle Boer.

TRAINING.IONGSTE TELGEN

V.V.

Op 28 dec. heb ik mijn vuuraansteker merk Zippo met een leren
hoes met een opdruk van een
adelaar en een Harley Davidson
verloren. Waarschijnlijk op de
route Achterom - Weaze Eastein. De eerhJke vinder kan
een beloning tegemoet zien.
Sipke Vink Easrein 6 tet. 1294.

OLDEBOORN IN DE ZAAL!!!

De volgende uren zijn voor onze jongste telgen gereserveerd in sportzaal in Oldeboorn op.&atcrdaglnrddg& Met ingang van
zaÍetdag 1 I dec. gaat onzejeugd hier iedere zaterdag massaal trainen.

Fl-pupillen: 14.00 - 15.00 uur o E2-pupillen: 15.00 - 16.00 uur. El-pupillen: 16.00 -

17.00 uur.

Aangezien deze uren uiteraard niet kosteloos zijn voor de v.v. Oldeboorn, hopen we wel dat een ieder er optimaal gebruik van
gaat maken.
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Bas Beeksma
2. Jornt Bergsma
1.

3.
4.
5.
6.

Rinke Beimin
Chantal Keekstra
Jolle v.d. Krieke

Arnold Oosterbaan
7. Martin Huisman
8. Sander Postma
9. Tammy Vink
10. Jasper Boerhof
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OLDEBOORN

l l. Jarno Troost
Leider Sipke Vink tr,t.1294.
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OOSTEREND

Team 2.
15

jan. Akkrum vertrek 12.15 u.

19

febr. Oosterlittens vertrek 10.45 u.

l. Martijn Haspels

10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
11.40

2. Arjen Watzema
3. Jelmer de Jong

ORGÀNISÀTIE

4. Anna Vroukje Kirkenier
5. Jitske v.d. Krieke
6. Erwin Oosterbaan
7. Daniël Kamstra
8.
10.

13.00 13.20 13.40 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 -

Vink

Menno Boerhof

Leidster Simone Haspels tel. 19ó0
Reglement:
1. De wedstrijdduur, is bepaald op

speler.
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13.40 GÀVC 3E
1F
14.00 nnffit
14.20 SDS 2E
14.40 sDS 1E
15,00 OOSTIRL lE
15.20 GÀVC IE
15.40 GÀVC 1E
16.00 :,U5 lli

ORGANISÀTIE

I

11

.00

11.20
11.40
12.00

:

UITSLÀG

-

SDS 2E

WÀRGÀ TE
qnq aF
- chê ?F
WÀRGÀ 1E

-

sDs 3E
- WÀRGÀ

-

-

lE

sDS lE
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JÀNUÀRI

13.20 GÀVC lC
13.40 6Àvc 2c
14.00 GÀVC 2C
14.20 IRNSU.Í lC
14.40 GÀvc lc
15.00 .GÀVC 2C
15.20 IRNSUU 1C
15.40 o/B co!{B 3c
16.00 GÀVC 2C
16.20 IRNSUM lC
16.40 OOSTERL 2C
17.00 OOSTERL 2C

:

-

SDS 2D

SDS

UITSLÀG

-

o/B

cor,tB 3c

wÀRGÀ 2C

- gAVL 1L
o,/B coMB 3C

-

-

t.lÀRGÀ 2C

o/B

coMB 3C

OOSTERL 2C

sDs rc

- OOSTERL 2C
- sDS 1C
- O/B COMB 3C
- sDs lC

WÀRGÀ

ÀKKRW
22 JÀNUÀRI
8.00 - 8.20 GÀVC lF
8.20 - 8.40 GÀVC 2P
8.40 - 9.00 GÀVC :,F
9.00 - 9.20 ÀKKRUI{ lP
9.20 - 9.40 ÀKKRUM 2F
9.40 - 10.00 GÀVC lF
10.00 - 10.20 ÀKRRW TF
10.20 - 10.40 IRNSUM lF
10.40 - 11 .00 GÀVC lF'
11.00 - 11.20 ÀXKRUM 1F
11.20 - 11.40 GÀVC 2F
11.40 - 12.00 GÀVC lF
12.00 - 12.20
12,20 - 72.4A GÀVC 2P
12.40 - 13.00 OLDEBOORN lD
13.00 - 13.20 OOSTERL 1D
13.20 - 13.40 OLDEBOORN lD
13.40 - 14.0C 5D5 TD
r.4.00 - 14.20 WÀRGÀ lD
14.20 - 14.40 OLDEBOORN 1D
14.40 - 15.00 SDS TD
15.00 - 15.20 GÀVC 3D
15.20 - 15.40 OLDEEOORN 1D
15.40 - 1ó.00 sDS 1D

2. De f-pupillen teams bestaan uit 6
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-
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Anno Huisman

9. Anthony

UITSLÀG

JÀNUÀRI

8.40 - 9.00 OLDEBOORN 2D 9.00 - 9.20 OOSTERL 2D
9.20 - 9.40 OLDEEOORN 2D 9.40 - 10.00 5D5 2D
-
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6ÀVC
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ÀXKRW 2P

IRNSW lF

- 5U) Zt

sDs lF
sDs lD

idÀRGÀ 1D
GÀVC 3D
OOSTERL lD

6ÀVC 3D
OOSïERL
WÀRGÀ

ID

lD

OOSTERL 1D
WÀRGÀ 1D
GAVC 3D

75.JARIG JUBILEUM
V.V. OLDEBOORN 1998.
Wij weten

als bestuur van de v.v.
Oldeboorn dat 1998, en daarmee ons
75-jarig jubileum, nog ver weg is. We
hebben echter gemeend hier nu reeds

aandacht aan te moeten schenken,
aangezien e.e.a. een gedegen voorbereiding vergt. Zo is het de bedoeling
om een jubileumcommissie in het
leven te roepen die zich gaatbezig
houden met het organiseren van een
reiinie (met name het opsporerl/verzamelen van adressen van leden en oud
leden, het versturen van uitnodigingen
etc.). Tevens is het de bedoeling om
een jubileumboek uit te brengen.
Langs deze weg willen we alvast een
beroep doen op een ieder die uit de
historie van de v.v. Oldeboorn een
leuke (of meerdere) anecdotes op.
papier wil zetten voor dit boek. Voor
bovenstaande zullen er binnenkort de
nodige mensen worden benadèrd. We
hopen als bestuur dat een ieder zijn
medewerking hieraan zal willen verlenen, zodat er in 1998 sprake kan zijn
van een fantastisch jubileum. Het
bestuur houdt zich verder aanbevolen
voor ideeën met botrekking tot dit

jubileum'

Het bestuur.

AANVANG
COMPETITIE
SEIZOEN
Oldeboorn 1 en 2:16-11

994

t8-22 JULI 1994
2s-29 JULI1994
Evenals het vorigjaar vindt hetjeugdvoetbalkamp in 1994 plaats gelijk bij aanvang van de grote vakantie. Dit in verband met de late schoolvakantie ook dit jaar
weer in het Noorden van het land. Aan het einde van de vakantie zullen dan de
trainingen van verenigingen al zijn gestart zodat dejeugd niet deel had kunnen
nemen aan het voetbalkamp als wij voor deze periode hadden gekozen. Eerst zullen de ouderen aan bod komen en de jongere deelnemers kunnen de 2e week aan
de slag. We verblijven zoals gewoonlijk in het recreatiecentrum te Sondel waarbij
overnachtingen plaatsvinden in de bunkers. Eten doen we gezamelijk in de eetzaal
en wat we verder allemaal gaan doen zien jullie wel. Wel wordt er natuurlijk volop
gevoetbald. Qua organisatie zal er verder niet veel veranderen. Wij hopen het prografirma weer zodanig op te stellen dat alle deelnemers aan hun trekken komen en
een leerzame en plezierige week zullen beleven. riy'at u globaal weten moet is het
volgende:

l8-22juli > 13 tot 11 jaar25-29 juli > 8 rot 12jar

DATA:

WfE:
WAAR:
KOSTENi
VOOR

alle meisjes en jongens van 8- l7 jaar
Recreatiecentrum Sondel
Totaal f. 2OOr-, waarvan f. 50,-- bij inschrijving moer
worden voldzuan.

Aanmelden:
Insturen van onderstaande inschrijfkaart VOOR I APRIL 1994, en gelijktijdig het
inschrijfgeld ad. f . 50,-- overmaken op: Rek. nr. giro 873341of Bank
12.75.59.W0 tn.v. KNVB Afd. Friesland, onder vermelding van Naam + plaats
deelnemer, Sondel 1994. Als de inschrijfkaart en het inschrijfgeld binnen is wordr
de deelname definitief en ontvangt u een bevestiging.
Het belooft in 1994 weer een geweldig kamp te worden, waarbij de organisatie
natuurlijk voor deskundig kader zal zorgen, de familie Schuurman van het recreatiecentrum Sondel zorgzal dragen voor de goede maaltijden en ons alle verder
medewerking zal verlenen bij de uitvoer van het programma. Het programmazal
voor het grootste gedeelte bestaan uit voetbalvaardigheden, waarbij zowel techniek als tactiek aan de orde zullen komen. Daarnaast biedt het recreatiecentrum
natuurlijk veel meer dan alleen voetbaltrainingen als we denken aan de mogelijkheden om toernooien en onderlinge wedstrijden te organiseren en de aanwezigheid
van een zwembad en een grote recreatiezaal op het terrein. Wij hopen er ook in
1994, voor de 9e keer, een ware happening van te maken.

INSCHRUFKAART JEUGDVOETBALKAMP
SONDEL 1994.
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:

Telefoon:
Geboortedatum:

Oldeboorn 3 en 4:6-2-1994

Lid van voetbalvereniging;

A en B-ju nioren:5-2-1 994

Positie:
B ij zonderheden/opmerkingen

C-iunioren:

5-3-1994

D/E/F-pupillen: 5-3-1994

Elftal:
:

Deze kaart opsturen naar: KNVB Afdeling Friesland Postbus 296

8901BB LEEUWARDEN.

'.j

''ZWART.WIT''
Het heuglijke Íeit doet zich gelukkig voor dat de redaktie weer in het bezit is gekomen van een onsterfeluke foto uit
het schitterende verleden van de v.v. Oldeboorn. Deze keer een foto uit het seizoen 1949-1950 van Oldeboorn 1.
De Íoto werd ingezonden door Yme Rodenburg. We zien op deze foto boven v.l.n.r. Chris Wagenaar, politie Beier,
invaller voor Jappie Nieuwland, Yme Flodenburg, Henny Nieuwland, Bouke Wagenaar. Midden v.l.n.r. Kerst
Veenstra en Jan Heida. Onderste rijv.l.n.r. Jolke Zwanenburg, Hein Knol, Jan Nieuwland en Sippie Wiebenga.
Leider was Roel Nieuwland die op deze Íoto ontbreekt.

(Met een vette knipoog naar de

KNVB....)

Dinsdag 23 aug.
le bekerronde KNVB
'Woensdag

Donderdag l8 aug.
I - Oldeboorn 1 19.00u.

Jubbega

Zondag?l aug.
St. Anna 1 - Oldeboorn 1 14.00 u.

Donderdag 1 sept.
Oldeboorn 1 - Oudehaske 1 19.00
u.

24 aug.

Oldeboorn I -Mildam

I 19.00u.

Dinsdag 30 aug.
2e bekerronde KNVB, bij uitschakeling in de le ronde:

Bakkeveen I -Oldeboorn

Elftal:

Traint in:

A- junioren
B- junioren
C1-junioren
C2-junioren

Oldeboorn
Nijbeets
Oldeboorn
Oldeboorn

Zaterdag 20 aug.
Oudehaske 2 - Oldeboorn 2 14.00
u.

I 19.00u.

Speelt in:
Nijbeets
Oldeboorn
Oldeboorn
Nijbeets
6

Oefenwedstrijd Oldeboorn 2.

Aanvang:
14.30
12.00
10.00
11.00

u.
u.
u.
u.

WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEB OORN
t6n - t3t2.

KEEPERSTRAI.
ONZE JEUGD.
KEEPERS!!!

ZONDAG 16 JAN.
801 506 ROBUR I - OLDEBOORN 1 14.30 U. R. WALTJE
818 591 OLDEBOORN 2 - JUBBEGA 6 10.30 U.
ZONDAG 23 JAN.
8OI 505 LANGEZWAAG 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U. S. FABRIEK
(BU AFGELASTING SPEELT OLDEBOORN 1 EEN OEFENWEDSTRIJD rN EN TEGEN NIETTWESCHOOT 1!)
818 594 OLDEBOORN 2 - RENADO 4 I2.N U.

ZONDAG 30 JAN.
801 503 OLDEBOORN
OLDEBOORN 2 VRIJ.

1-

OPMERKING.

ZONDAG 13 FEBR.
801 503 UDIROS I - OLDEBOORN 1 14.OOU. T. TIELKEN
818 594 OLDEBOORN 2 - F.C. V/OLVEGA 5 IO.3O U.

I 99

Onderstaande
opmerking kwam de
redaktie ter ore in de
kantine;
Trainer: "Jgngens, zondag spelen we
een oefenwedstrijd"
Speler: "Nu speel ik toch al zestien
jaar voetbal, moet ik dan nog oefe-

WINTERSTOP:
OLDEBOORN I EN zTlMg-1-1gg4
OLDEBOORN 3 EN 4T/M3O-I-I994
A EN B-JUNIOREN TIl/{ 29-1 -1994
IEIF J UN./PUP.T/]\4 26-2-

a.s.

kan er iedere woensdagavond van
19.00 - 20.00 u. door onzejeugdkeepers volop worden getraind. Voorlopig
in ieder geval onder de bezielende leiding van de gebroeders H. en S. Vink.
Dus jeugdkeepers komt allen !

DEWESTHOEK 1 14.00 U.

ZONDAG 6 FEBR.
801 503 OLDEBOORN 1 - WNPOLIA 1 14.00 U. H. BONTHUIS
818 594 HEERENVEEN 5 - OLDEBOORN 2 12.00 U.

C ID

M.i.v. woensdagavond 20 febr.

nen?"

4

ZAALVOETBAL APOLLO ENGINEERING.
UITSLAG

WOENSDAG 19 JAN. DE STUIT JOURE,
O22 S.C. JOURE 2 - APOLLO ENGTNEERING 1 22.(NU.

SCHUT.IASAVOND
VRI.IDAG 3 DEC. J.L.

MAANDAG 24 JAN. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
022 APOLLO ENGINEERING 1 - WOUDSEND 1 21.30 U.

1. Wander Veenstra

2. Dhr. Theunissen
3. Kees Kalsbeek

MAANDAG 7 FEBR. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
022 APOLLO ENGINEERING 1 - SPIKERBOOR'87 3 2Z.IOIJ.
WOENSDAG 16 FEBR. DE STUIT JOURE.
022 HASK. HEBOSTONES 10 - APOLLO ENGINEERING
DENK OM DE \ryEDSTRI.IDVERSLAGEN!

!!

1

22.IOU.

!!

PROGRAMMA STAAT OOK IEDERE WOENSDAG IN DE MID
FRIESLANDER!!!

4. Uilke Niiholt
5. Mevr. Voolstra

6. Haarie Brandsma
T.Haaije v.d. Heide
8. Dhr. R. Rinsma
9. Jikke Veenstra
10. Johan Fokkema Jelle Wierda
12. Eit Huitema
13. Yntze Blaauw
14.

Jolle van Kalsbeek

15, I#atze Watzema
16.

Anno Bergsma

17. Gerke van Kalsbeek
18. Kees v.d. Velde
19. Hannie Brandsma
20. Bert ïVitteveen

t7

. .,,t

,,

Van het bestuur van-de V.V.Oldeboorn.ianuari 1994
Zoals de meesten van jullie wel zullen weten, (en voor degenen die het nog niet weten, die kunnen het in ons clubblad lezen) heeft onze voorzitter Tonnie Rijskarnp zijn functie neergelegd.
In een brief licht hrj zijn aftreden toe.
Vanuit het bestuur willen wij graag een en ander aan de leden uitleggen.
Toen Tonnie een aantal jaren terug als voorzitter aantrad was het nogal onrustig binnen de vereniging, Het was een
komen en gaan van trainers. En ook in de spelersgroep was men niet tevreden. Wij herinneren ons allen nog de

"zwrte zondag", iets waar we nu absoluut niet

meer

bij stil willen

staan.

Onder het voorzitterschap van Tonnie is er een trainer aangesteld, die hier nu al voor het vierde seizoen de scepter
zwaaít. Daardoor is er rust in de vereniging gekomen, wat zich vooral heeft geuit in sportieve prestaties. Jan v.d.
Berg is met het 1e elftal vanuit de 2e klas F.V.B. gepromoveerd naar de 1e klas.
Twee seizoenen daarna was het alweer raak, zodat de V.V.O. nu opereert in de hoofdklas, waar het tot nu toe heel
goed kan meekomen. Er zijn nog kansen genoeg on in één keer door te stomen naar de K.N.V.B.
Oók aan de accomodatie is het één en ander verbeterd. Er zijn nieuwe kleedruimtes gekomen en een nieuwe kantine siert ons veld.De eerlijkheid gebiedT mij te zeggen dat dit niet alleen het werk van Tonnie is geweest. Zonder de
hulp van vele vrijwilligers was het onmogelijk geweest dit allemaal te realiseren
Waarom dan zijn aftreden?

Er is enige onenigheid binnen het bestuur ontstaan over een aantal zaken. Eén daarvan is het uitblijven van sponsoractiviteiten. Tonnie was daarvoor de verantwoordelijke man, maar heeft daarvoor te weinig tijd vrij kunnen
maken. (Hij geeft dat ook aan in een reactie op zijn aftreden). Hij heeft daar commentaar op gekregen en zijn consequenties uitgetrokken en stelt zijn functie als voorzitter beschikbaar,
Dit alles is overigens in goed overleg gebeurd.
Het bestuur is zich ervan bewust dat er wat betreft sponsoractiviteiten nu spijkers met koppen moeten worden
geslagen. Wij hebben dan ook gemeend enkele mensen buiten het bestuur te moeten benaderen, die zich met deze
zaak zuLlen bezi gh oude n,
Jan v.d. Woude, Geert Beimin en mogelijk ook Kees Kalsbeek hebben
te buigen.

wij bereid gevonden zich over deze kwestie

De overgebleven bestuursleden willen Tonnie bedanken voor al de goede dingen die hrj de afgelopen jaren voor de
V.V.Oldeboorn heeft gedaan. Wrj zrjn dan ook blij dat hij de club de rug niet toekeert maar zich voor de jeugd wil
blijven inzetten,
Het bestuur wacht nu de moeilijke taak om voor Tonnie een opvolger te vinden. Het is de bedoeling om tot aan de
eerstvolgende algemene ledenvergadering door te gaan zonder voorzitter. De taken van de voorzitter worden tijdelijk waargenomen door onze vice-voorzitter, tevens penningmeester, Binne Oosterbaan. Wij hopen dan ook voor de
ledenvergadering met een kandidaat te kunnen komen.
Het bestuur wil verder een ieder die zich het afgelopen jaar voor de vereniging heeft ingezet daarvoor hartelijk
bedanken en wensen sponsors, trainers, leiders, spelers en alle andere vrijwilligers een heel gezond en sportief

1994toe.

Namens het bestuur
de secretaris,

K. v.d. Velde

:,

Hicrbij dcci ik u medc dat ik met ingang van 1 januari 1994 nijn functie als voolzilter
van do v.v, Oldoboorn nccrleg.
Voor vclcn vao u komt dil waarschijnlijk als een verrassing, voor enkelen oodcr u niet'
WaaÍom stop

ik als vooÍzittcÍ op dit

moment?.

Dc vurrnaamsíc rslen is dat ik rloor drukkc wcrkzaamhcrlcn stccds mindcr lijd ovcr hcb
om mij vcxrr de v.v. Oldcbaorn in te :rEtten,

D.D.25 DECEMBER

Dit komt ondermecr lot uitdrukkin& in het aantal rcclame bordcu dat momentcel (niet)
rondom hct vcld bangt,
Na deze taak ecÍst over to hebben godragen aan Bauke Haspcls, dio cchtcr ook door
tijdgobrek e.e,a. niet aÍ kon maken, bad ik deze taak weÉr op mij genomcn"
Ook ik heb echter gcen Lans gezien hiervocir voldoende.tijd vrij te maken.

Als dan ook nog hct jeugclbcstuur mccnt op achterbakse wijzc stemming te Eoctcn
makcn tcn opzichtc van mijn pcrsoon cn daarbij rcvens het tota.l€ bcstuur bcschuldigt van
wanbclcid, denk ik dat hct yerstandig is dat ik nu mijn bcstuurstaak nerlcg.
Dit ovcrigens in gocd ovcrlcg met mijn medc bcsruursleden.
Toen ik enigc jarcn terug gevraagtl wcrd om voorzitter te worden vau de v.v. Oldcboom
rommcldc hct nogal binncn dc vcrcniging,
Ik dcnk dat wij er dc algclopen jarcn ingcslaagd zijn de rust binnen de vereniging terug
te brengen en daaroaast dc organisatic en accommodatie le veÍbcteÍen,

Natuurlijk zijn cr ook Íoutcn gcmaakt.

Echler in ons handclen bebbcir wij allijd hct bclang vao dc v.v. Oldcboorn voorop gebad.
Op het momcot dat daar door bepaaldc mensen binnen de v.v. Oldeboorn aan getwijfcld

woÍdt is cr wat mis,
A.ls er dan ook nog op een achlcrbakse manier op dc man gespeeld gaat wordeo, dan
moet je donk ik sncl de consoquentics trokken,

Dit mcde uit belang van de v.v. Oldcboorn.

Ik hcb de afgelopen jarcu met plezier meegevierkt aatr het reilen en zeilen van de v.v,
Oldeboorn, niet uit eigen bclang naar vooÍ de voctbalvereniging.
Ik hoop dan ook van harlo dat hct goed blijfi

gaan met de v.v. Oldeboom on
bcrcid mij daaÍ,.voor zover mogelijk, vooÍ in tc zetten.

Ik hoop tovens dat <lie personen die menen
zullcn ínzien dat je op deac manier niot de
waarschijnlijk denkcn van wcl ?), maar dat
bereikt.

koml

zoals

Voor de rosl wcns ik u allen cen gezond en sporticf 1994 toe.

Tonnic Rijskamp

OLDEBOORN 1 OOSTERLITTENS

1

Zondag 12 dec. mochten we weer
eens los na een aantal weken van
rust. Oosterlittens was de tegenstander. Altijd een lastige ploeg voor
Boarn. Onder leiding van leerd
Keekstra traptén we om half twee af.
Op een goed bespeelbaar veld ging
de shijd gelijk op. Toch kwam
Oosterlittens op voorsprong. Uit een
corner werd de bal bij de eerste paal
ingeschoten, 0-1. Dit werd ook de
ruststand. Na een bakje thee en een
praatje van de trainer gingen we voor
de tweede helft. Henk "kuch" werd
vervangen door Janco "sprugq".
Oosterlittens kwam op 2-0 door een
snel genomen vrije trap.Hierna nam
Oldeboorn het heft in handen. Dit
leidde tot een doelpunt van Johan
Tijsma, 1-2. Maar het veldspel was
niet best. Er werd veel balverlies
geleden. Hiervan profiteerde

De winnende lotnummers
zijn:
Bedrag
Lotnummers
eindigend op:
í. 1.000.000,-- 7451787
7649€5
f 100.000,-10.000,-51 65974
1.000,-00254
100,-0133
f
10,-849

.
Í.
í.
.
Í.

blijf ook

in hct genicp stemming tc mocteo Eakcn"
v.v. Oldeboorn helpt (alhoewcl zij
jo op dcze maoier juist het tegeoovcÍgcsteldc

Waak er voor dat <te v,v. Oldcboom niet weer in de zelfde situatie terecht
die gespeeld heeíI voordal ik voorzitter werd.

VARA TELEVISIE.

Oosterlittens. Door een snelle counter
werd de stand naar 1-3 gebracht. In de
slotfase maakte Siete Veenstra een
mooi doelpunt. Er werd niet meer
gescoord, dus verloren we ook weer
eens! Sil.
P.S. Rebaf.

OLDEBOORN 1.
SPARTA'59 1 1-5
Dit verslag moet ik schrijven omdat ik
het had nagelaten over de oefenwedstrijd tegen Tijnje te schrijven, Die
wedstrijd werd overigens met 2-2

gelijk gespeeld met doelpunten van
Johannes Poepjes en Willem van
Kalsbeek. Toen was het veld glad en
hard en was het akelig koud. Nu
speelde een ander natuurelement ons
parten nl. de wind. We begonnen de
wedstrijd vol goede moed maar na ca.
l0 min. spelen stonden we al met 0-l

achter. Fen afstandschot dat op het
laatste moment nog een vleugle wind
meekreeg. Onhoudbaar dus voor onze
keeper. Niet lang daarna kregen we
een penalty tegen. De scheidsrechter
meende dat Siete een Spartaan tegen
de grond drukte. Volgens mij geen
terechte penalty gezien de grijns van
de Spartaan. Maar de stand werd wel
0-2. In de eerste helft kregen we nog
zeeën van kansen maar de nul bleef
staan. In de rust werd er nog gezegd
dat de winst zeker mogelijk was en
om dat te bewerkstelligen kwam
Pieter Poepjes er voor Janco Voolstra

in (die in de eerste helft in botsing
kwam met een tegenstander en daar
een fors gat in z'n lip aan overhield).
In de achterhoede gingen we man
tegen man spelen. In eerste instantie
bleek dit succesvol omdat we al snel
een penalty mee kregen. Johan
Tijsma schoot deze er beheerst in. Na
deze opsteker gingen we in de aanval,
maar stonden bijna de gehele tijd buitenspel. We vielen wel aan, maar als
een kip zonder kop en daar profiteerde Sparta3 keervan. 1-5 was ook
tevens de eindstand. Na deze forse
nederlaag zijn.,rye tóvens uitgescha,
keld voor de le peiiodetitel. Dit was
tevens de laatste wedstrijd voor de
winterstop. Ik hoop dat we na de winterstop weer lekker gaan voetballen
en zo de puntjes meepakken. Verder
iedereen een gelukkig 1994.

Svb'

rt

