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Gaan "\rye" nu wel, of gaan
"we" nu niet naar de "Grote
Bond". Ons vlaggeschip laat de
supportersschare de laatste
weken nogal in het ongewisse.
Een voorsprong van 0-2 verspelen in Donkerbroek, winnen
van de Westhoek paasmaandag
na een knappe tweede helft,
winnen van Robur, met
gebruik makend van 3 keepers
4-4 gelijkspelen in en tegen

Sparta'59, in de werkeijk allerlaatste seconde nog gelijk spelen tegen Black Boys en dan
zondag j.l. een klinkende 3-0
' overwinning in de thuiswedstrijd tegen Oldeholtpade. Het
resultaat is een tweede plaats
op de ranglijst, die bij eenzelfde eindstand recht geeft op
rechtstreekse promotie naar de
KNVB. Maar verderop in het
clubblad kan een ieder wel uit
de stand opmaken dat
Oldeboorn, gezíen het aantal
verliespunten, de komende
weken, waarin er volop zal
worden ingehaald door de con-

currentie, wel eens kunnen
gaan zakken op de ranglijst.
Het hopen is dan op een eventuele nacompetitie, waarin uiteindelijk drie ploegen in een
volledige competitie gaan uitmaken wie de derde promovendus zal worden. Komende
zondag(l mei) mag de selectie
"bijkomen van het Oranjebal of
de Houseparty en kan men toekijken wat de concurrentie zoal
gaat doen. Dan wacht zondag 8
mei a.s. de loodzware uitwedstrijd tegen de huidige koploper
Bakhuizen (AANVANG 14.30
WR!). 7-ondag 15 mei zal dan
uiteindelijk de competitie zijn
beslag krijgen, dan worden nl.
de laatste wedstrijden gespeeld.
Oldeboorn ontvangt dan
Langezwaag. Hopelijk gaat het
publiek er de laatste twee wedstrijden massaal achter staan en
zorgen onzejongens er in ieder
geval voor dat er nog vier punten worden behaald. Ik zou zo
zeggen; "de bealch derop" (of
zoiets)' succes'
Piet.

€

Akkrum Dl - Oldeboorn Dl
Woensdag gehaktdag. Donderdag
slachtdag. Voor de verandering
mochten wij vandaag 21 april eindelijk een keer op een avond spelen.
Drie mensen bedankten voor deze
eer, omdat zij last hadden van nachtblindheid. Hierdoor waren wij
genoodzaakt om drie uitzendkrachten te charteren. Dames en heren
mogen wij u voorstellen; Pieter zoef
zoef Kalsbeek, Henrico kappen
draaien Veerman en Marinus kok in
ruste Dam. Nintendo Jentje was
teurggezet naar het derde, want hij
had gepresteerd om zondag j.l. nuchter bij het tweede te verschijnen
(?????...Red.). Nu dan waar het om
gaat de wedstrijd. Scheidsrechter
was de heer Bartje Blind uit
Klingendaal. De toss werd weer eens
niet gewonnen. Nicator trapte af, dus
meteen balbezit voor ons en meteen
een grote kans. Sietse'turbo loopt
twee bejaarden'eruit en legt de bal
panklaar voor'Marcel van Hooydonk
maar,deze schuift met het lichaam
over de bal. Volgende keer.pas met
het lichaam over de grond schuiven
als je scoort. Na een kwartier was het
bingo. Sietse turbo gaat solo en het is
0-1. Maar in plaats dat wij rustiger
gingen spelen begon onze achterhoede een beetje zenuwachtig te wor:
den. Dit betekende dat wij wat

Helaas was er in het vorige clubblad
storende fout geslopen. Het wedwas niet verrneld.

onnodig kansen weggaven. Vlak voor
rust kwam de gelijkmaker, waarbij
iedereen lekker stond toe te kijken
incl. de keeper. Rust, technische
bespreking onder leiding van Jan van
Jelke; hij wou dat de spelers de bal
sneller naar hem. toespeelden, waar-

door hij snel de lijnen kon uitzetten
(welke lijnen? Smijtlijnen?). Pieter
Ate kwam erin voor Wilco, deze wou
eruit omdat zljnhaar in de war was
geraakt. De 2e helft werd Nicator snel
met de neus op de feiten gedrukt. De

-

'

bal werd meer naarJan van Jelke
gespeeld het werd meteen gevaarlijker. Na 20 min. scoorde Sietse 1-2 en
1-3. Daarna was het tijd voor de
scheids om even op te vallen, onder
het motto vandaag zie ik een keertje
niks, behalve als het een groen shirt
draagt. Zij mochten op dooie momenten alles twee keer proberen, corners,
vrije trappen, ingooien etc. Onze verdedigers lachten hierom en maakten
voor de rest alles onschadelijk. Sietse
zou aan alle Nicatordromen een einde
maken door 1-4 te maken en Jan van
jelke scoorde nog l-5. Hij werd door
de spelers en het publiek tot man van
de wedstrijd gekozen. Hij ontvangt
een schoenkrijtpakket van de

We hebben met 0-

Piet.

Auke Bangma

STAND OLDEBOORN
PER 24 APRIL 1994.
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I verloren.

P.S. Het was
Jan... Obiku was ook een uur te laat.

Bakhuizen
Oldeboorn

19-24 47-36
20-24 51-39
3. Donkerbroek 17-23 43-29
4. Haulerwijk lg-23 36-29
1.

b
wel mooi weer. Enne...

VOETBALSCHOEI\{]EN

Binne Oosterbaan tel. 1768

4-t.

Oldeboorn 2 - Blauwhuis 3

hoor!

den gestart met het damesvoetbal.
Dus meiden/dames opgeven kan t/m
de maand mei bij

BOEM! Tnmaar pardoes over

Hoogachtend Nintendo.

DAMESVOETBAL.
Er hebben zich momenteel 5 meiden
opgegeven voor het damesvoetbal
(dat zijn er dus uitgerekend l0 te
weinig). Aangezien de maand mei
niet filmmaand is bij Veronica (aldus
onze "billenwasser"), maar ook overschrijvingsmaand, zal er op korte termijn nog de nodige aanvulling
dienen te komen, aangezien er
anders volgend seizoen niet kan wor-

en

Jeroen heen, 2-0. Toen kwam er nog
een derde goal en toen floot de
scheidsrechter. Rust. Vy'e kregen
limonade. Er kwam na een klein
kwartier een vierde goal, 4-0. In de
laatste minuut kregen we een penalty
mee. Martin mepte hem de hoek in.

Schoenenreus.

voor dit ongerief.
Piet

Woensdagavond 30 maart moesten
wÊ om 15.45 u. bij Mattie Urff staan.
Onze eigen leiders moesten ook
voetballen, dus... andere leiders. Dat
waren Henk en Marinus. Nou ja, de
wedstrijd. Om kwart over zes moesten we spelen (gezien de vertrektijd
van 15.45 u. hebben ze met dezeleiders een wel heel lange toeristische ,
route gereden, Red.). De eerste goal
(voor Akkrum) kwam al vrij snel.
Een jongen schoot hem , de bal,
zomaar in de korte hoek. De tweede
was een beauty van een vrije trap.
Een of andere Arjen schoot met links

2.

.

5.V/esthoek
7.
8.

Robur

9. Black

voetbalschoenen liggen voor met
name de kleinere jeugd. Deze schoenen zijn te koop voor /. S,-lpaar.
Komt u weekends rustig eens kijken
of er wat voor uw kroost bij zit.De

10.
11.

bestuurskamer.

Verder liggen er nog de nodige
gevonden kledingstukken in de rekken in de kantine. Wie oh wie helpt
ons hier vanaf?

16-1520-26

Langezwaag 17-15 2l-31

Wij hebben in de kantine nog enkele

schoenen liggen in een tas in de

17-2031-22

6. Oldeholtpade t6-18 22-24

Boys

16.1425-L7

Udiros
l2.Wispolia

l7-1227-4A

Sparta'59 ll-13

40-40

lg-1122-12

Uitslagen zondag 24 april.
Sparta'59 - Westhoek ,l-2
Black Boys - Wispolia 1-3
Udiros - Donkerbroek 2-4
Oldeboorn - Oldeholtpade 3-0

Haulerwijk - Bakhuizen 5-l
Robur - Langezwaag 0-1

:

Oldeboorn 2 -WZS 4

daligste stuk van de wedstrijd waarin

Toen ik zo na de wedstrijd de reacties hoorde van dejongens, dacht ik,
dat ik maar beier een heel summier
verslag kon schrijven, want ze waren
er zelfniet over te spreken. Eigenlijk
kun je deze wedstrijd in 4 delen verdelen;
l) De eerste 25 minuten waarin
Sneek de twee kansen die ze kregen
benutten en 0-2 scoorden.
2) Het volgende half uur waarin we
een ambulance op het veld zagen
komen om er e€n speler van Sneek
met een gebroken been af te rijden na
een onfortuinlijke aanvaring met
Ronald rJ/.
3) De resterende 20 min. van de le
helft waarin ril/illem de eer redde
door door de keeper z'n benen te
schieten; althans de keeper
schreeuwde "los" en deed dat ook.
4)De2e helft, en tevens het schan-

Oldeboorn werkelijk een zeel arsenaaVberg/enorme hoeveelheid kansen kreeg die allemaal op zeeÍ
mysterieuze wij mislukten.
Oldeboorn had de overhand op Sneek
maÍu was te onbesuisd in het afmaken van het werk. Alles goed en wel;
we spelen wel goed maar de scherpte
om de goals te maken ontbreekt. We
hebben nog 5 wedstrijden om het
weer goed te maken (hetgeen tot en
met zondag 24 apnl j.l. aardig is
gelukt, Red.), dus kom op! De kop d'r
foar! Ik wil onderhand wel eens een
leuk stukje sch,rijven met goed
nieuws. Ik kan wel wat bijelkaar gaan
zwetsen, maar dat doen ze in de kantine al genoeg.

Liz.
P.S. Goed hè Piet, ik heb geen namen

genoemd!

Club van 100 v.v. Oldeboorn
peÍ 25-4-1994.
Skineskopper, Moeke de Bruin,
Brothers Booze, Kees v.d. Velde,
Bogra Sports, Zico, Jossie,
Meesterzuiper, Modehuis Numan,
Katje, Ik en mien broer, Piet Snikkel
& Co., Lytse Louw, Lillehammer'94,

T.G.V., W.A.S.H. andGo, D.V.
Trofee, Nintendo Jentje, G & G,
Marcel en Jikke, Calimero, de
Heavy's, Jeppe frengberg, Bettel,
Bokkema, Frankie Boy, A+3xH te
4., WobmaFourages, Anne Nijdam.

Jeroen Mulder.

BELANGRUKE DATA
V.V. OLDEBOORN.
mei.
Toernooi Oldeboorn 3 te
l^5

Donderdag 7 april j.l. heeft hetjeugdbestuur incl. de meerderheid van de
jeugdleiders en een afvaardiging van
het hoofdbestuur een informatief
gesprek gevoerd met onze nieuwe
trainer, de heer B. de Vries, inzake
het opstellen van een jeugdplan m.i.v.
het nieuwe seizoen. Als het goed is
hebben inmiddels alle jeugdleiders
een kopie ontvangen met eon beknopte weergave van het uit te voeren
jeugdplan. Een ieder heeft hiervoor
bedenktijd gekregen om e.e.a. eens te
bestuderen en er zo zijn ofhaar
gedachten eens over te laten gaan.
Binnenkort hoopt het hoofd- en
jeugdbestuur op een volgende bijeenkomst van alle jeugdleiders te horen
hoe men erover denkt. Een ding moet
echter duidelijk zijn; iedereen dient er
voor de volle 1007o achter te staan,
anders heeft eenjeugdplan geen
enkele zin. Mocht er onverhoopt toch
besloten worden om hetjeugdplan in
te voeren, en er blijken uiteindelijk
toch leiders/sters te zijn die er niet
achter staan, dan zal er op korte termijn gezocht moeten worden naar
andere leiders/sters. Hopelijk laat een
ieder zijn gedachten er nog eens goed
over gaan inzake ditjeugdplan en
besef daarbij dat "Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst" absoluut geen loze
kreet is.

CONTRIBUTIE V.V. OLDBBOORN SEIZOEN 1993/1994.

Senioren

WIEVOLGT?!?!

Zondag

Zaterdag 19 maart moesten we voetballen tegen de Blesse, uit om l0 uur.
De eerste helft waren Robbert en
Jelmer wissel. De Blesse was iets te
sterk voor ons en zo raakten we in de
eerste helft met 1-0 achter. In de
tweede helft waren Ronald en Jeroen
wissel. We verloren uiteindelijk met
3-0 en konden gaan douchen.

.TEUSDPLAN V.V. OLpEBOORN M.I.V. SEIZOEN
1994-1995.

175,--

A-junioren 100,-B-junioren 100,-C-junioren 75,-D-pupillen 7A,-E-pupillen 65,-F-pupillen 60,--

ZaaVveldvoetbal 25,--ex1aa
Waskosten le elftal 25,-Niet spelende leden 60,-Hoofd/jeugdbestuur 100,-F-pupillen mogen een maand gratis
meedraaien.

Heerenveen.

Ztterdag 11juni.
Grote Seizoensafsluiting v.v.
Oldeboorn met barbeque op het

sportcomplex.

Wij wijzen U erop om ook de
Mid Frieslander goed telez,en,
aangezien wij ook daarin regelmatig onze aktiviteiten en wedstrijdprogramma's publiceren ! ! ! ! !

3

Konstruktiewerk
Landbouw mechanisatiebedrijÍ
lJzerwaren en
gereedschappen
Draaiwerk
Telefoon 05663 - 1214
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Dit jrbiteuboêk

JItsILHilMK K.il.V.8. ÀFDH,IIE FRIESI,ÀilD
Het seizoen 1nq1995 staat in het teken vm het negentig

jarig

nrag natulrtijk niet antbreken in u'i arrfrief;
is het uptl,ictrt een zeer passend cdeal \i@r teden, die
zich verdienstetijk hebberr gemakt \@r uv wnvrigirg, dan tct tror

daarnaast

bestaa \dr onze afde{.trp, Ttjdens de ganeentetijke wrgderirpen
bent u in grote tijnen irrgptidtt orer diwrse jrJriteun-aktivitei-

de sponsor(s) van

reeds eei kfein jaar gemrkt aan een ze€r cínrarBrtjke kLus ln het kader van het jrbil.eun, te tcten het jróiteunUcÀf. Wii h€bben gsreerd deze getegrfreid te rmten aagriipen cm
de uitgróreide gesótedenis \€n de Friesche Voetbat Bstd vor de
tekcmst wil.ig te stetten. Inners het bLijkt ernaar uit te zien,
dat que Afdetirg haar zetfstadifteid zat wrtiezen o zat ompan

w[tà.

tqt.
IN

in

stittE rcrdt

u

venenigirg.

Gracg verzoeken wij u het mderstenrde inteksringsform"rtier in te
Enige haasi is geboden, ra'rt in maart rDetgr wij de definitieve afsprako mt de dnrkker maken. Te uer inÍonmtie rcrdt

genctd, dat het jLbil,euboek in decsóer

a.s. versóijnt.

hiertaEB afknippe

sr tbrdel,ijk distrikt.

lb heer Hms Bakker, p-bl.icist te Leslard€í1, is bezig een star
daard^erk te mken rran de gesdriedenis van de Friesche Voetbat

Inniddels is de gesóledenis vrr al.te bij cze Afdetirg
aaEestoten rererrigirEen dmr hen greboekstaafd. 0p ztó at een zeer
[ezosnaardig g*reet !
Thsrs r.crkt hij aan de t*n^aardidteden tan de F.V'B..

erd.

At net at: een fantastisÓ

g€denkboek van ruim 400

prus-v$ dtt orv*Brijke

boelo^erk

btaeijden.

\ítl 2000 stuks. De kosttigt op ft. 80,00 per stuk.

De

verenigirg:

adres:

bestett:

...,

o<arptarer

\dr het jói

I'eutÈoek

nA

frEe gedaóten gaan uit naar een oplaSe

xlddets stóe idies er sp'rsorbijdr4en lrcpei wij de verkoopprijs
echter te kr,nnen beperken tot ft. 50,00 per boek, zo nogel'ijk rrcg

t4erl
6-te *rtn*,

bepal.en

het vdr betang erig

dit

dattrn:

.

harrdtekenirp:

loe grot de opt4e daadnËrketijk net zijn is
inziót te krijgen in de betrgstetl'irg lmr

boek.

WEDSTRI.IDBALLEN SEIZOEN 1993.1994 V.V.
KLEUR
MAAKTUWINTERIEUR
VERF
BEHANG
GLAS
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De volgende bedrijven hebben dit seizoen reeds een bal aangebden voor
een wedstdd van Oldeboorn 1.
Waarvoor uiteraard onze hartelijke
dank.
- Agronews Agrarisch Pers- en

Adviesburo Oldeboorn
- Cora Automatisering Oldeboorn
- Y. Rodenburg Klompen,
Visbenodigdheden, Verven
Oldeboorn
- Anne Niidam de trouwste supporter
van Oldeboorn I
- van Elst & Oosterbaan
Accountants Veenwoudsterwal
- Jac. Knol Grond-, Weg- en
Waterbouw bv Oldeboorn
- CVB Bank Oldeboorn
-

Jalmarson Continental b.v. Grouw.

- Skineskopper Oldeboorn (manus
van alles binnen de V.V.O.)
- It Printhfis Oldeboorn

Deze wedstrijdballen worden later
gebruikt bij de lagere elftallen en op
de trainingen.T,o ziet u maar dat de
aangeboden wedstrijdballen niet na 1
keer spelen "verdwijnen". Alle elftallen binnen onze vereniging hebben er
op deze manier plezier van. Dus wilt
u in de toekomst ook een wedstrijdbal
schenken voor een thuiswedstrijd van
Oldeboorn 1 dan kunt u dit melden bij
Piet Tijsma, wedstr. secr. tel. 1807.
Hiervan wordt tevens melding
gemaakt in het programmablad en de
rest van het seizoen in de kantine van
de v.v. Oldeboorn. Een wedstrijdbal
kost u /. 75,--

HBT LAATSTE NIEUWS!!!

maar voor een lege goal ging ie met
z'n knieên de bal vibreren. Maar niet

Thijs v.d. Berg - Warga 7-l
Hallo Hilversum hier is ie weer uw
eigen Nintendo. Na twee weken te
hebben geschitterd door afwezigheid
mochten we vandaag 17 april 1l uur
weer een balletje trappen en dat tegen
Warga. Onze coach had vandaag niet
te klagen want er waren maar liefst
14,5 spelers aanwezig. Waarvan 1,5
mooiweer voetballers (prijswaag voor
de volgende keer; wie zijn die twee?).
Hoofdprijs 5 kg. Deens graszaad aangeboden door H. Eizema, voorheen
Hovernier Eizema and Spoelstra.
Tweede prijs seizoenkaart
Heerenveen beschikbaar gesteld door
KorMulder (wel voor dit seizoen).
Voor de wedstrijd werden we op de
foto gezet. Dit was voor de Brekers, u
kent ze wel schoorsteenveger,
woningbouwvriend Pa en zoontje,
tegenwoordig spiritist maakt tegenwoordig deel uit yan het redaktieteam
vanhetZwarte Gat. v.d. Laan was zo
sportief om vandaag de fluit weerier
hand te nemen. Na een verloren toss

mocht Warga aftrappen. Dat dit

Warga wel een beetje bang voor ons
was bleek al snel als Thijs aan de bal

-

was had ie meteen 3 tegenstanders om
hem heen. Thijs was vandaag opgesteld om als bliksemafleider te dienen.
Hij had een helm met een groteijzeren stang op zijn hoofd. Dit had tot
gevolg dat het al snel 3-0 was door
doelpunten van Jeppe (2) en een eigen
doelpunt. De rust werd vandaag benut
om een partijtje te bluffen om luciferprikjes. Jan van Jelke wou niet meedoen hij wil alleen om geld kaarten.
\Vissels waren Thomas Volley
Voolstra voor Iron Ellert. De 2e helft
begon zoals de le eindigde, een fel
aanvallend Thijs v.d. Berg en een stug
verdedigend Warga. Na 20 min. was
het al 6-0 door doelpunten van let u
even op Jeppe (assist T. v.d. Berg), 50 Jeppe (assist T. v.d. Berg) en Jan
v.d, rJy'oude (nee hè niet weer, T. v.d.
Berg). Toen werd het tijd voor Thijs
om een one man show op te voeren,

OLDEBOORN

OPROEP!
Heeft u nog weekflessen met boontjes van 1982? Vond u die bruine das
met oranje sterretjes die u van uw
schoonmoeder kreeg niet mooi? Had
uw oma ook 14 pakken suiker in de
kelder staan voor als de Russen kwamen? Lustte u die mosselen op tomatensap uit het kerstpakket niet?
GEEN NOOD!!! Breng het naar de
kantine, dan kunnen we weer een

genoeglijke Bingo avond beleven. U
weet ik ben niet iemand die een blad
voor de mond neemt en ik wil zeker
de organisators van de Bingo avond
bedanken voor de moeite. Ik hoop
echter voor een volgende keer dat

men wat'andere' prijsjes beschikbaar
wil/kan stellen en dan denk ik bijv.
aan sponsors of leden, donateurs die
iets voor de club willen doen. Want
heus, het blijft een heel gezellige
avond maar voor een blik ananas of
een potje asperges durft geen mens
meer E!NQ1Q!!![te roepen (als men
al komt). Bij deze meld ik mij dan
ook als eerst€ om volgens jaar iets
leuks te geven! Wie volgt?!

Liz

1

getreurd dit was zijn enige fout. het
werd overigens 7-0 door een rush
van 70 cm. door Jan van Jelke.
tegenwoordig bridgepartner van
Loek Hermans. V/arga mocht iets
terug doen, dit omdat onze verdediging het nogal zielig vond dat deze
jongens in deze moeilijke tijden
voor hun (u weet wel Frico pleite)
toch I doelpunt aangeboden kregen.
v.d. Laan vond het na 90 min. wel
genoeg, want de bal lag toch meer in
de sloot dan dat er gevoetbald werd
en zijn klemmen lagen op hem te
wachten. Toeschouwers, maar liefst
12 in getalè, konden teweden huiswaarts keren. In de kantine was er
de verloting van de prijsvraag van
de vorige keer. le prijs een con-

sumptiebon van LAC frisia gewonnen door de fam. Breker. 2e prijs 3
gele bloemkolen gewonnen door
Schriemer. Deze zullen te zijner tijd
door Thijs v.d. Berg bij hem worden
geleverd. Dit was het. Tot de volgende keer.

Nintendo.

NAAR DE KNVB????

De komende weken is het "erop of

eronder" voor onze mannen van Jan en Harm. Zondag8 mei reist men af naar
Bakhuizen en zondag 15 mei rest de laatste wedstrijd van het
seizoen thuis tegen Langezwaag.
Dus mensen komt allen en steun onze jongens!!!
ZondagS mei Bakhuizen 1, - Oldeboorn 1 14.30 uur
ZondagL5 mei Oldeboorn l -Langezwaag 1
Aldeboarn Dl - Renado Dl"
(St. Nicolaasga)
Renado had de aftrap. We hadden de
eerste helft wel veel aanvallen maar
haast geen enkele aanval kwam tot
het strafschopgebied. We scoorden de
eerste helft niet. Renado had ook wel
eens een gevaarlijke aanval maar het
leverde ook hen niks op. Rust.
Robbert en Klaas trapten af. We gingen direkt in de aanval. Klaas had de
bal aan de linkerkant hij liep naar de
goal en schopte de bal in de verre
hoek GOAL l-0. Renado had nog
wel eens een aanval tussendoor maar
wij waren het meest in de aanval het
bleef l-0. Het was voor het publiek
niet zo'n mooie wedstrijd als de vorige want die wonnen we met 3-4.
Hedde Hoekstra.

Opmerking richting OLDEBOORN
3; Ik heb enkele weken geleden
gezegd dat ik geen censuur toepas,
echter de doorjullie ingezonden
"Heilige Koe" met daarbij de nodige
tekst m.b.t. één van or.ze zeer
gewaardeerde leden (met het schitterende closetpapierkapsel) vond ik
achteraf toch niet helemaal toepasselijk om te publiceren. Op zich was de
dichtvorm prima gevonden, alleen de
woordkeuzes hier en daar leken mij
minder geschikt voor onze jeugdige
lezers.

Otdeboorn 3 - Nikater
Dames en Heren, jongens en meisjes,
potten en mietjes> Hier zijn we dan
weer oftewel ik Nintendo Jentje. Na
2 geslaagde pogingen om een verslag
te schrijven word ik door de rest van
de ploeg weer aangewezen om een

(was koploper)

den met de rust met 3-0 voor.
Doelpuntenmakers waren Jeppe
Tjengberg, Jan Bruin, nee niet die
van Cambuur maar van Moeke en
dames en heren kent u hem nog? Jan
van Jelke scoorde, helaas kon zijn

vader het

niet zien
want zijn
zakdoek, u
weet wel
die rooie
was hem
voor z'n
ogen
gewaaid.
Problemen
met wissels

t7-t7- IltllAtltl.

hebben we

nooit, want
iedereen
verslagje te schrijven. Dit betekent
dat ik de vakrensstallen c.q. kleedhokjes niet hoefschoon te maken.
Maar dan nu waÍtr het om gaat de
wedstrijd. Vandaag zomertijd zondag
was Ellert Q niet aanwezig. Hij had
een tennisarm opgelopen bij het biljarten. T. v.d. Berg had het druk met
z'n aspergetuin (hij kon niemand vinden die dat voor hem wilden doen).
Goed hier ben ik weer aan de pen en
ga even over de wedskijd praten. Het
was schitterend mooi weer en dan
ben ik zo eil dat ik het 7e letter niet
meer kan zeggen. Dit stuk hoeft niet
getypt te worden, want Duracel
Jentje is een beede dronk. Om een
kort verhaal lang te maken we ston-

wil er wel uit. Tijsma wil voor de
wedstrijd al op reserve, indien dit
niet mogelijk is moeten deze jongens
effe wachte. Toch werd er wel
gewisseld, namelijk ja u voelt het al,
Tijsma. Krieke liep vandaag op hele
dikke olie want die was niet vooruit
te branden (sony..). Good Old trucker Kor mUlder Wijngaard kwam
hem vervangen. Nog meer wissels,
niet spelers maar batterijen nl. die
van Nintendo Jente. Laatstgenoemde
speler is trouwens vast bij het 3e elftal ingedeeld dit is op een goede
manier gegaan, want Marcel en
Johan Fokkema hebben er om gedobbeld. Marcêl en zes en Johan een
twee (dus u weet wel). Onze keeper

Henk Vogel zal de tweede helft verslaan, komt ie. De tweede helft was
het de wedstrijd van scheids H. v.d.
Heide, die dacht als iedereen wil
opvallen dan doe ik het ook. Na 2
min. de zwaan sterf in zijn vlucht,
penal besloot de scheids. De
Leeuwarders riepen al deze man ziet
alles. Dit betekende 3-1. Een halve
min. later balverlies een voorzet die er
per ongeluk ingaat. Scheids v.d.
Heide, kent u hem nog, dacht waar
ben ik toch mee bezig. Nadat de FIOD

Broekster Boys had nagekeken werd
van de week een inval gedaan bij
scheids H. v.d. H. te O. Hij had teveel
flessen Jack Daniels gekregen waarover ook geen btw was betaald. Dit
bleek uit de boekhouding van
Broekster Boys. Wereldkampioen
vliegtuig naar binnen vlaggen Heldere
Harry van Nicator dacht van nu ga ik
opvallen. Elke aanval van Oldeboorn
ga ik voor buitenspel vlaggen. Maar
onze rots in de branding Haaye v.d.
Heide had deze poppenkast snel door
en gaf ons de voordeel van de twijfel
en door 2 goals van trashing Yoko
Eagle was het snel 5-2. Dis was dus
weer een wedstrijd van het derde elftal, gezellig, gewonnen, veel goals,
sensatie, omzet (kantinecommissie),
kortom een leuke zondag. Iedereen
bedankt en tot ziens. Wedstrijdbal
was aangeboden door Fa. Platvis
Badkuip met zeil specialist.
Nintendo T=Jentje (binnenkort te zien
in All you need is Love)

-1

rHet gedicht.

TIPS VAN DE KROMME:

Ik de Lonesorne Cowboy,

ikwerk me te pletter
In deze kolerzooi
wordt ik nooit begrepen
en dat is niet zo mooi.
Het publiek roept; "loop hem
eruit"
Je denkt toch niet dat ik ga sprinten, zelfs niet voor eenfooi
Daarom blijf ikde Lonesome
Cowboy.

Probeer niet te intelligenr te spelen; ga nlet meteen
switchen, hou om te beginnen eersr goed je eigen
positie bezet.

o Als je als verdediger gaar aanvallen, zorg er

*

dan

voor dat een ander je plaats overneemt.
Een auspurzer moet rugdekking geven aan zijn vleugelverdedigers.

o Speel je medespeler duidelijk aan. Hii moer weten

*

dat jouw pass voor hém bestemd is.
,Hap' nooir te snel als er een speler op je afkomt,
want dan ben je zo gepasseerd. Wacht af, dr'r'ing je
tegenspeler tot een breedtepass.

o Probeer als aanvaller je directe tegensrander uit te
spelen. Dat hoeft nier altijd door'een solo. Dar kan

Music: Shine onyou Crary
Diarnond

ook door een één-ru'ee combinatie.

Tekst: JanvanJelke

L

*

J

?

VOORLOPIGE OEFENWEDSTRTIDEN SEIZOEN
1994-9s
(oNpER VOORBEHOUp)
(Met een vette knipoog naar de

KNVB....)

WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN
30t4 - 1sls
DONDERDAG 28 APRIL.
82t 255 G.A.V.C. 5 - OLDEBOORN 3 18.30 U.
835 2',19 OLDEBOORN 4 - RENADO 6 18.30 U.

ZATERDAG 30 APRIL (KONINGINNEDAG).
ALLE JEUGDELFTALLEN VRIJ

Donderdag 18 aug.
Jubbega 1-Oldeboorn

I 19.00u.

Zondag2laurg.
St. Anna

I - Oldeboorn

1 14.00 u.

ZONDAG

IMEI.

OLDEBOORN 1 VRU
818 568 oLDEBOORN 2 - V/OLVEGA s 10.30 U.
821 259 OLDEBOORN 3 - WZS 7 I 1.00 U.
835 299 AKKR{"IM 5 - OLDEBOORN4 10.00U.

Dinsdag 23 aug.
1e

bekerronde

KI{VB

ZATERDAGTMEI.

ll2 5t7 AIB COMB. A1 - WASKEMEER At 14.00 U. K. DANTUMA

Dinsdag 30 aug.
2e bekerronde

ling in de

KNVB, bij uitschake-

1e ronde:

Bakkeveen I - Oldeboorn

I 19.00 u.

Donderdog I sept
Oldeboorn

I -Oudehaske 119.00u.

Oefenwedstrijd Oldeboorn 2.
Zaterdag20 aug.
Oudehaske 2 - Oldeboorn 2 14.ffi u.

SCTIEMA SCIIOONMA.
KEN KLEEDKAMERS.
weeknummer: elftal:
17..............1e
I 8..............4e
19....'..........3e

20..............2e'
21..............\e
Sleutel van de kantine kan worden
afgehaald bij Alie Veerman
Benedictusstr. 23 of Piet Tijsma S. de
Grootstr. 26.Desleutels van de
kleedkamers hangen in de witte kast
in de keuken van de kantine. De
slang en de schoonmaakmiddelen
liggen in de nieuwe kleedkamers in
het CV-hok. Voor het schoonspuiten
van de oude kleedkamers kan men de
slang door het gat bovenin het CVhok steken, zodat men ook de verste
oude kleedkamer kan bereiken.
rWel gaarne het sanitair goed schoonmaken. Volle vuilniszakken legen, en
in het voorraadhok achter de bar zetten. Lege vuilniszakken liggen
onderin de witte kast. De stoep voor
de kleedkamers schoonvegen,
Scheidsrechtersbox + ballenhok niet
vergeten! Afvoer in de douches goed
doorspuiten, fl onder eraf halen.

I

(NB)

219

558 RIIPERKERK B1 - A/B COMB. B1 9.30 U.
309 578 A/B COMB. Cl - BAKKBVEEN Cl 11.00 U. (OLDEBOORN)
328 630 DRACHTEN C3 - A/B COMB. C2 11.00 U.

4120785 oLDEBOORNDI - WI Dl 10.00U.
5220953 oLDEBOORNEl - GAVCEI 11.00U.
546IOZIHEERE}.IVEENSE BOYS E3 - OLDEBOORN E2 IO.OOU.
621 II3S IRNSUM FI - OLDEBOORN Fl IO.OO U.
636 1I8O OLDEBOORN F2 - IRNSUM F2 IO.OO U.
6551236 OLDEBOORNF3 - OERTERPF3 12.OOU.

ZONDAG 8MEI.
801 505 BAKHUIZEN

1 - OLDEBOORN 1 14.30U. S..BEKKEMA
818 592 oLDEBOORN 2 - LSC 1890 5 10.30 U.
OLDEBOORN 3 EN4VRU

DONDERDAG

MEI íITEMELVAARTVAARTSDAG).
DI . DE BLESSE Dl IO.OO U.
5220953 HEERENVEENEI - OLDEBOORNEl 1O.OOU.
12

412 0783 OLDEBOORN

546 IO23 OLDEBOORN E2 - SPORT VEREENT

62t ll37 OLDEBOORNFI -WrFl 10.00U.
636 l18r GAVCF3 - OLDEBOORNF2 11.00U.

El

1

1.OO

U.

655 1234 OLDEBOORN F3 - DROGEHAM F2 12.00 U.

VRLIDAG 13 MEI.
655 IL3|DRACHTEN F3 - OLDEBOORN F3
ZATERDAG

14

I8.OO U.

MEI.

TLz 496DRACHTSTER BOYS A3 - A/B COMB. A1 10.30 U.
219 535 A/B COMB. 81 - DRACHTST. BOYS t2.0OU. (OLDEBOORN)
309 555 SPORTCLUB C1 - AiB COMB. C1 1O.OOU.
328 609 A/B COMB. C2-DE, GRIFFTOENC2 11.00U. (NUBEETS)
412 0785 WARGA DI - OLDEBOORN DI 9.OO U.
5220954 OLDEBOORN El - AKKRUM El I l.OO U.
546 1021, WOLVEGA E3 . OLDEBOORN E2 11.00 U.
621 1137 WARGA Fl - OLDEBOORN Fl 10.00 U.
636 1180 OLDEBOORN F2 - WOLVEGA F3 1O.OO U

ZONDAG

15

MEI.

801 503 OLDEBOORN 1 - LANGEZV/AAG 1 14.00 U. H. OLUERHOEK
818 593 RENADO 4 - OLDEBOORN 2 12.00 U.

821

OLDEBOORN3VRU

835 2ó8 FFS 4 - OLDEBOORN4 10.00 U.
DENK OM DE WEDSTRIJDVERSLAGEN! ! ! ! !
PROGRAMMA STAAT OOK IEDERE WOËNSDAG IN DE MID FRIESLANDER!!!

UIT DE OUDE DOOS VAN.....KOOS
Oldeboorn ZM mocht het in het sei-

woorden te hebben gebruikt
volgt nu nog een opsomming van de
namen van spelers die in ieder geval
destijds deel uitmaakten van het ZM,
want waarschijnlijk zijn dit ze nog
niet allemaal. Wie we wel tegenkwamen waren W.van Kalsbeek,P.de
Vries,T.Neuenschwander,R .Ey zenga,

zoen 1981-82 weer eens in de 2e kl.
proberen en trof hierin o.a. een aantal
volslagen onbekende tegenstanders
aan. In zijn voorbeschouwingen
vroeg de overzichtschrijver zich dan

ook regelmatig af uit welke plaats de
aanstaande opponent afkomstig was.
Men was ingedeeld bij Mulier (zonder Pim),Oudehaske,De
Sweach,Tij nje,Scharnegoutum,Nijla
nd,TOP,Waterp.Boys,Arum,EBC en
Stormvogels. Aanvankelijk waren er
zelfs twee zaterdagploegen voor de
kompetitie ingeschreven maar op het
laatste moment werd er vanwege te
weinig spelers toch maar een elftal
teruggetrokken. Ondanks een paar
bedankjes en het overschrijven van

T.Romkema,J.v.d.Meer,K.v.d.Velde,
F.Bangma,H. Stoker,J. Quarre,D.Num
an,Harmen

Numan,T.Ypma,H.v.d.Meer,A.Akker
man,K.Akkerman en L.Akkerman.

-

Meteen maar verder met een rijtje
namen en wel die van de toenmalige
A-jun. Dat waren J.de
Boer,T.Jelsma,A.Spoelstra,

E.v.d.Krieke,R.Veninga,P.Ypma,J.A

P.Tijsma/Honkie de Jong. In diverse
wedstrijden wist men reeds in de
allereerste minuut de score open te
breken. De grootste overwinning
werd behaald tegen Nieuweschoot 38
met de cijfers 12-1 en M.Roggendorf
scoorde bij die gelegenheid zes keer.
Via een 0-1 (doelpunt Joh.Poepjes)
winst in Akftrum werd het kampioenschap een feit en wachtte hen in Hotel
Goerres een koffietafel. De overige
spelers waren Henk van Dijk,R. de

Groot,S.v.d.Meulen,R.Veltman,H.Dij
kstra,Jelle
Visser,S.Vink,H.Eizema,A.de
Vries,Fr.Kleefstra en B.de Leeuw;
Nog niet genoemde tegenstanders
waren Oldeholtpade,De Blesse
2,Joure 4 en Wolvega 3.
,

kkerman,G.Heerma,J. Kroes,

een pÍrar spelers
naar het zondagvoetbal bleef leider
J.v.d.Veen met een veel te grote

groep zitten. Hij merkte dan ook
terecht op dat dit geen ideale situatie
was om prestatievoetbal te kunnen
spelen, want om iedereen zoveel
mogelijk aanzijntrekken te laten
komen kon er van een vast en goed
op elkaar ingespeeld elftal eigenlijk
geen sprake zijn. Na een paat nederlagen werd in De Sweach de eerste
overwinning behaald en dat zelfs met
de overtuigende cijfers 1-4. In de
thuiswedsnijd tegen deze tegenstander raakte men op een gegeven
moment met 1-4 achter maar wisten
toch weer langszij te komen om tenslotte in de slotfase nog met 4-5 ten
onder te gaan. Er waren echter ook
wedstrijden waarin de tegenstanders
de dubbele cijfers bereikten. In het
voorjaar kreeg H.van Dijk bemoeienissen met het elftal en veranderde er
op taktisch gebied het een en ander.
Na 19 wedstrijden had men 7 punten
weten te behalen met EBC (20-8)
nog binnen bereik en Stormvogels
(21-1) ver achter zich. Volgens het
klubblad betekende dit dat men zich
had weten te handhaven, maaÍ vermoedelijk dienden er twee ploegen te
degraderen. Het daaropvolgende seizoen waren ze namelijk weer een
klasse lager ingedeeld. Overigens
werd de uitwedstrijd tegen
Stormvogels gestaakt wegens het
molesteren van de scheidsrechter, die
zich verstoutte een Achlumer uit het
veld te sturen. Na aldus een paar dure

(,"r.u, S.Huisman)

H.Numan,R.v.d.Veen,Y.Sinnema,J.v.
d.Wal en M.Veerman. De leiding was
in handen van R.Dam en W.Visser,
welke laatste vanwege weigerende
benen zelf niet meer aktief was als

'

Bij

de C-jun. stond R.Brouwer er
alleen voor als leider. Hij wist het met

zijn jongens in een kompetitie met

Olyphia,knsum,Dr.Boys

voetballer.
Men kreeg als tegenstanders

2,Akkrum,Lan gezwaag,Sport
Vereent,Hv.Boys 3,Gorredijk 2 en
Wolvega 3 tot een vierde plaats te

RWF,Oerterp,Haulerwijk,Haulerwijk
se Boys,ODV,Dr.Boys 3A,HDT en

brengen met22punten uit l8 wedstrijden. De leider schreef in de

Bakkeveen toegewezen. De eerste
vierkompetitiewedstrijden gingen
met wij forse cijfers verloren. Op 31 okt. zorgden ze vooreen
verrassing door Haulerw.Boys, op dat
moment koploper, in eigen huis met
1-2 te verslaan. Een week later werd
ook met 2-l van HDT gewonnen.
HDT bleek ook de enigste ploeg te
zijn die men in de eindrangschikking
acher zich wist te laten. De wedstrijd

in Donkerbroek ging evenwel met3-2
verloren, na kort voor tijd nog met 12 te hebben voorgestaan. De scheidsrechter scheen nogal partijdig te
fluiten en dat ontlokte grensrechter

Dam het nodige kommentaar. Even
zaghet er naar uit dat er gestaakt zou
worden, maÍu na een minuut of tien
werd het spel hervat met nu Visser als
vlaggenist en Dam achter de omheining.

ENTOENWAS HETFEEST.
Oldeboorn 18 slaagde er dat seizoen.
in de kampioenstitel binnen te halen
door uit 14 wedstrijden 23 punten te
verzamelen en daarmee Terhorne een

puntje voor te blijven. Dit gebeurde
onder leiding van het duo

Kerstkrant dat de beste wedstrijden
tegen de sterkere ploegen werden
gespeeld, maar dat er tegen de op
papier zwakkere tegenstanders nog
wel eens sprake van onderschatting
was. De grootste overwinningen werden tegen Wolvega behaald. Zowel
thuis (met o.a. vijf treffers van
T.Poqpjes) als uit (met nu Jan Vi$ser
als topscorer met vier doelpunten)
kwam een 8-0 uitslag tot stand. De
spelersgroep bestond verder uit
S

iegfr.Visser,C.Mulder,G.van

Kalsbeek,J.de

Graaf,W.Veltman,T.v.d. Wal,O.v,d.M
eulen,H.Brandsma,T.Roggendorf en
S.Oosterbaan.
Een volgende keer verder met het restant van dezejaargang.

Wordt vervolgd.

