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"Jongetje gewond bij instorten
dug-out."
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Uit bovenstaand verhaal blilkt maar
weer eens hoe gevaarlijk het is om op

Harm Oosterbaan

Drukwerk:
Drukkerij de Jong

vaste medewerker:

'T ZANDT (GPD) - Het betonnen
dak van een dug-out op het voetbalveld
in 't Zandt (Drenthe) is op een elfiarig
jongetje terecht gekomen. Het slachtoffertje en andere kinderen sprongen
om beurten op de overkapping,toen de
betonnen plaats los liet van de muurties. De jongen raakte bekneld en liep
een gecompliceerde beenbreuk op.

.

de dug-outs te klimmen.Vanaf deze kant
waarschuwt het bestuur dan ook alle
kinderen dat er vanaf heden niet meer
op de dug-outs geklommen wordtWij
verzoeken een ieder hierop toe te zien.

Sjieuwe Huisman

WH ITEBOARD KANTI NE V.V.

OLDEBOORN.
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We beschikken sinds enige tijd over een
whiteboard in de kantine. Dit is een
soort schoolbord (wit) dat ALLEEN!
beichrijÍbaar is met speciale stiften.
Deze speciale stiften liggen in de burolade in de bestuurskamer. Het is inmiddels helaas alweer twee keer voorgeko'
men dat er mensen met gewone stiften
op dit bord schrijven. Deze stiften zijn
alleen met een schuurmiddel te verwijderen. Het gevolg is echter wel dat we
dan binnenkort dit bord niet meer kunnen gebruiken, vanwege de beschadi-

DUS NOGMAALS, GEBRUIK
ALLEEN DE DAARVOOR
BESTEMDE DIKKE STIFTENIIII!

ging.

redaktieadres

Harm Oosterbaan
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videorecorder. Mochten er nu kaderleden gebruik willen maken van deze
videorecorder, dan kan deze worden
afgehaald bij mij. Na afloop dient de

videorecorder ook weer bij mij (graag
weer ih dezelfde doos) thuis gebracht
te worden! Nog liever zie ik dat jullie
mii vooraf even bellen of de videorecorder beschikbaar is. De handleiding
ligt in de witte keukenkast in de kanti-

ne.

a

BALLENSTOKKEN RONDOM DE
VELDEN.
De ballenstokken zijn momenteel bijna
wekelijks weer onvindbaar.Wanneer er
een bal uit de sloot wordt gehaald,
plaats ddrl a.u.b; de ballenstokken even
rechtop teten de struiken/bomen, zodat
een ieder deze ballenstokken makkelijker kan vinden. Laat hem in ieder geval
niet achter de struiken/bomen langs de
waterkant liggen!!!!!

Piet.

Aan het college van B&W en de
gemeenteraad van de gemeente
Boarnsterhim Postbus 40$,'l'p.,
94OO

AA

GROU

;.;;'

3. ls de gemeente bereid, vanwege de
voor Aldeboarnopgeschorte privatiseringi in een"later stadiuni opnieuw geld
uit te trekken voor optimalisering.
Boven de nu gereserveerde / I 50.000,-

11

:

Geacht college, geachte raad.

8. Als de.yerplaatsing niet door

:

9. Heeft de gemeente interesse in de
ondertussen door devoetbal- en tennis-

4. Klopt het dat ons tweede veld
Uw brief d.d. I5 april (kenmerk 419

en

219) hebben wij ontvangen.
De strel<l<ing van deze brief is vanwege
het ontwilkende karakter door ons als

5. ls de gemeente bereid een oÀaflran- rr..'
keliikekwaliteitsonderzoel< voor de vel- ."
den te laten verrichten voorafgaand aan

teleurstel lend ervaren.
De brief doet geen recht aan de grote
zorg die wij voor onze vereniging voe-

duidelijkheid kunt geven,

privatisering,Wil de gemeente dit
onderzoek vervolgens als uitgangspunt

len.

Nogmaals yragen wii u vriendelijk om
op de vragen in de door ons gestuurde
brief te beantwoorden, al was het
slechts ten dele.
De vragen ziin als volgt samen te vatten:

l.

vereniging ontwikkelde tekening waarmee zowel bedrijven, sport als recreatie
ziin gediend.
ln de verwachting dat u alsnog enige

momenteel onderdeel isvan de onderhandelingen met de firma Knol.

'

gaat

komt de'gemeentè dande toezegging
Yoor een tunnel na.

nemen.

Met vriendeliike groet,

6. Wat is uw antwoord op ons verzoek
tot het plegen vanonderhoud tijdens

Hoogachtend,

het zomerreces I 996:
-verbetering drainage
-verharden parkeerplaats

'

Wat is de uirerste datum waarop

-vervanging ballenvangers

Voetbalvereniging Oldeboorn,

Evert Fokkema, voorzittèr

,1''

'

-vlak maken hooídveld

duideliikheid moet ziinrond de situatie
Knol en mogelijk daarmee samenhangende verplaatsing van de sportvelden.

7. Is de gemeente

2. ls de gemeente bereid de investeringen die door onsniet langer uit ziln stel:,

wens lopende ditbegrotingsiaar re
honoreren:
plaatsen ballenvangeru:oefenhoel<.

..

bereid, de volgende

:

len in een later stadium te compense-
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Oldeboorn 3 - M.K.V.6
Zondag le paasdag, de winter

en in plaats van laatste man in de spits
stond. Zouden wij deze klap te boven
kunnen komen?? Maar toen gebeurde het,
het Boanster kwartiertie was aangebroken. Bollie wist zijn tegenstander er uit te
lopen en maakte met een sublieme lob l2,5 minuten later een ingooi van Henkie
Cheeseburger op Cor Wiingaard, de bal
wordt teruggelegd en op maat voorgegeven op Bollie die met een prachtige
omhaal 2-2 maakt.Weer een paar minuten

is eindeliik

voorbij aldus Leo Hamburger. Dit betekent voor hem dat zwartkiiken voorbij is
en dat er voor pinkster een nieuwe televisie in huis is, dankzij de R.C,D. Coach
Fokkema heeft weer eens problemen, er
ziin maar: l2 man beschikbaar waarvan er

twee 2e paasdag naar Heerenveen willen,
waaronder het groOtste talent van de
jaren 60,Jan van Jelke.Wiebe Jager wou

ook maar een helft spelen, want hii moest

laterVlugt wordt eindelijlgoed aangespeeld en weet de bal goed te verlengen
en een puntertje van Henkie

s,middags te trivianten bij Tiibbe en
Willemke, dus er werd van hem verwacht
dat hij niet te fit was. Davids en Reizigeri
de buren van Haico, waren voor de verandering weer eens afiarezig, zii hebben aangekondigt hun comeback te maken als het
regenseizoen voorbii is. Gelukkig stond er
nog een miskent Ëlent op her voetbal-

-

veld, het zoontie van Ed Kroket was door
ziln coach van het tweede tepasseerd, en

stond wat doelloos op het veld bij het 4e
En voor een flesie bier wil hii
wel met een ander i.eam meedoen,
Oftewel iedereen was weer hard nodig
om op paasmaandag te kunnen spelen. Nu
de wedstrijd, vandaag moest er weer worden gespeeld en wel tegen M.K.V.6. Het
enigste wat ik van deze tegenstander
weet is dat we een paar iaar geleden werden genaaid door scheidsrechter Drewes.
We stonden toen met 0-2 voor en kregen
prompt 3 penalty,s tegen. Het enigste wat
ik overdeze persoon kwiit wilis, en dat

te kijken.

miln papagaai beter fluit dan deze Son of

Hoogachtend een gastarbeider.

vv

'

a

Zwartdrinker Hamburger, Leo wil niet
schriiven, want hii moet ziin pen vanavond
ergens anders voor gebruiken. Maar dan
nu echt de wedstrijd, of niet dan, nee. niet
echt, ik moest nog een verslagie schrijven
over de wedstriid Oldeboorn 2 Jelle

Braaksma 4x, RJelsma lx, PPoepjes

lx

en

H.v/d Meulen lx, zoWieger ik heb miln
verslagje voor het tweede geschreven.
Maar dan nu echt de wedstrijd tegen
M.K.V. Het was een wedstriid net zoals je
in fïlms ziet, bedankt Guus Meeuws, ofte-

wel een sterkere thuisclub maar geen, .,
doelpunten, dit zou de tweede helft veranderen. Ongeveer I uur gespeeld, Sipke
Lee de enige qchte zoon van Bruce Lee
was ziin lens kwiit, samen met Erik v/d K.
en Johannes R was hii op zoek naar deze
lichtversterker of het was 0- l, want de
tegenstander was niet van plan orn mee
te zoeken. Nog maar ner hersteld van
deze klap of het was 0-2 dit omdat onze
laatste man zijn lens verkeerd om in had

OLDEBOORN 2. SNEEK BP ó
Psychologisch stonden wii al met l-0
voor, omdat Sneek slechts l0 man had om
mee te beginnen. De I le zou nog komen,
maar kwam toch maar niet. Het psychologische voordeel zette zich in de praktiik al

heet.Voorlopig zullen we onze voorstopperAmarins moeten missen,want die zit
met een gebroken enkel en Nynke kon
ook niet meedoen. Maar onze nieuwe
aanwinstJanneke zou haar le wedstrijd
spelen, dus hadden we toch nog 2 wissels;
Miriam en Janneke. Met de nodige waterflessen aan de kant hadden wij de aftrap.
Dat dng wat fout en Houtigehate maakte
daar direct gebruik van en scoorde.
Daarna hadden we de boel weer wat op
orde en liep het lekker.Toch kwam er nog
een goal en met 0-2 gingen we naar ons
bakie thee. Miram kwam erin en Anneke
ging eruit en na enige afkoeling konden
we de warmte weer in. ln het begin ging
het nog wel. Maar al gauw sloeg de vermoeidheid en warmte toe. Na ongeveer
l5 min. kwam Janneke erin en Mariska
ging erui. Houtigehage scoorde nog een
paar keer en ik kreeg nog een bal in mijn
oog maar ondanks de opbeurende woorden van de supporters, slaagden wij er
niet meer in de bal in de andere goal te
krijgen. Zodat de eindstand uiteindelijk 07 was.

KarinYeld.

Zandhuizen I -Oldeboorn

g
I

We hebben met 4-2 verloren maar ik heb
een wereldgoal gemaakt.

Pieter Poepjes.

vrij snel om in een echte voorsprong

Bitch. Maar nu de wedstrijd, deze zal worden geschreven door Leo maxium

Warga 3 7-0. Doelpuntmakers

Cheeseburger betekent 3-2. De overwinning is binnen handbereik. Helaas denkt
Marcel Menzo daai anders over, het is tiid
voor zijn one man show, hoge bal die naar
beneden duikt, oftewel zakdoekje leggen
niemand zeggen, maar helaas de bal ging
net tussen zijn benen 3-3. Dit was ook de
eindstand. Man of the match was Jan v/d
Vlugt, hii kriigt van Rinze Jonkman een
antislip cursus. Dit was het voor vandaag,
onze dank is groot en tot vogend jaar.

Na weken van koukleumen was het nu
dan eens echt warm, liever gezegd snik-

.

| - SportVereent

door een uitbraak van good old Meester.

Oldeboorn Da

Hierna volgden nog enkele doelrijpe kansen, waarvan er één nog voor de pauze
werd benut door Sible. De grensrechter
vlagde voor buitenspel, maar door het
dubieuze vlaggen bij eerdere situaties ging
de scheidsrechter (entje) hier terecht
niet op in.Vanaf dat moment was het mis
bij Sneek.Veel geschreeuw en gemene
overtredingen waren het gevolg helemaal
toen er een speler van Sneek uitgestuurd
werd. Gelukkig konden de meeste spelers
van ons het hoofd er bij houden. De
tweede helft was puur gericht op het
hoofd erbij houden en de wedstriid rustig
uitspelen.Wederom had dit enkele kansen
voor ons tot gevolg. Er werd een speler
van ons in het strafschopgebied neergehaald. Gevolg was een strafschop die
benut werd door Pieter. Hierna kreeg
ondergetekende zelfs een kans om zijn
debuutgoal te maken, maar keeper en de
lat voorkwamen dit helaas. Het was geen
grootse wedstrijd, maar de drie punten
hadden we hard nodig in de strijd om de
derde plaaa. facob Stulp.

Op 27 april stond SportVereent op her

Oldeboorn Da I - Houtigehage

programma. Karin,Anneke en Amarins
deden deze wedstrijd niet mee. ledereen
was ervan overtuigd dat we deze wedstriid zouden gaan winnen, En omdat we
nu ook nog een plaatsja omhoog konden
klauteren, begonnen we weer met frisse
moed, En meteen na 3 minuten spelen
maakte Miriam l-0. Hiermee was ze
meteen haar belofte nagekomen, ze had
gezegd minimaal I keer te scoren.4 minuten daarna maakte een speler van de
tegenpartii hands in het strafschopgebied
en kregen we een penalty mee. Elisabeth
nam hem en scoorde 2-0. ln de l7e
minuut scoorde Miriam 3-0 en in de 32e
minuut scoorde Nynke 4-0. Met deze
stand gingen we de rust in. ln de 2e helft
kwam Janneke erin voor Rina.Al in de 2e
minuut werd het 5-0 door Miriam en
Nynke scoorde nog 2 keer in de l9e en
25e minuut. Eindstand 7-0!! Deze overwinning (!!) hebben we in de box gevierd
met een kratie bier dat we van Jan onze
sponsor gekregen hadden.Jan en Jenny
bedankt namens de dames. Martine en

Marieke.
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te Oosterend
Zaterdag24 Augustus toernooi voor B-

Jun,

Akkrum

ln het district Noord zal ernaar worden

VriidaE

B-selectie?

19.00-20.00 u.

Bonne deVries?

A-selectie

20.00-21.30 u.

Bonne deVries

-

COMPETITIE.OPBOUW
DrsTRtcT NOORDVANAF I
1996

oEFENWEDSTRUDEN EN TOERNOOIEN V.Y.OLDEBOORN.

'ULt

Zoals u ongetwiifel.d weet, is per I iuli
1996 de nieuw structuur van de KNVB
een feit. De huidige 20 afdelingen zijn
vanaf deze datum omgevormd tot 9 districten en onze vereniging valt dan voor

Donderdagochtend l6 mei toernooi

gende klassen.
Eerste 5e klasse
Tweede res. 5e klasse
Derde res. 6e klasse

Vierde

res. 6e klasse

Bij alle andere elftallen heeft men nog
geen klassebenaming gegeven zodat
men deze tot zolang de term "divisies"
noemen.
Dames 5e divisie
B-funioren 6e divisie
(zal worden gespeeld in reeksen)
C-Junioren 4e divisie
(zal worden gespeeld in reeksen)

D-. E- en F-PUPILLEN íIONGENS EN
METSJES

GEMENGp)

De indeling van D-, E- en F-pupillen zal,
aÍhankelijk van de inschrijving, plaatsvinden in gelijkwaardige klassen. Deze
jeugdgroepen zullen spelen in reeksen.
Gezien de wens van de verenigingen
wordt nog overwogen op basis van vriiwilligheid de mogelijkheid open te stellen voor "Top" D-pupillenteams, uit te
komen in een traditionele competitie
(geen reeksen).

7ondag25 Augustus Bakhuizen 2 -

Oldeboorn

2 l4.OO

Zondag 25 Augustus Oldeboorn
Nieuw Roden I 15.30

I

-

Dinsdag 2TAugustus Oldeboorn

I

-

Oldeboorn 2

l9.OO

Woensdag 28 Augustus toernooi voor
E-Pup,

te lrnsum

Dinsdag 3 September toernooi voor DPup. (7 tal)

te Oldeboorn

voor C-jun. te Akkrum

Woensdag 4 September toernooi voor
D-Pup. (l I tal)te Oldeboorn

Donderdagmiddag l6 mei toernooi
voor A-jun. te Akkrum

BELANGRTTKE DATAV.V.

OLDE-d

BOORN.

alle zaken onder het district Noord en
dus ook voor de veld-zaalvoetbalcom-

petitie- Mochten er teen
promoties/degradaties plaatsvinden spelen onze teams volgend iaar in de vol-

gestreefd, de "uitleen" van teams naar
en ander district zoveel mogelijk te
voorkomen. ln het volgend seizoen is
echter uítleen op het le klasse standaardniveau zaterdag en zondag nog
niet helemaal uitgesloten.
lndeling zal, zoals nu reeds gebruikelijk,
aíhankeliik van de krachtsverschillen,
zoveel mogelijk geschieden op basis van
redelijke reisafstanden.

.

Vrijdagochtend l7 mei toernooi voor
D-pup.te Akkrum
Vrijdagmiddag l7 mei toernooi voor Epup. te Akkrum

Zaterdag I juni.
Nationale Jeugdvoetbaldag in hetAbe
Lenstra Stadion te Heerenveen.

Zaterdag l8 Mei toernooi voor Dames

Vrijdag 20 september

in Houtigehage

Algemene ledenvergadering in de kantine. aanvang 20.00 uur.

Zaterdag l8 Mei toernooi voor F-pup.
te Terwispel

Van deTRIBUNE geplukt

Zaterdag25 Yei toernooi voor C-Jun.

SC.Heerenveen doet het geweldig!

te Tijnje

Zaterdag 25 Mei toernooi voor F-pup.
te Oosterzee
Zaterdag I juni toernooi
Aengwirden
Zaterdag I juni toernooi
Aengwirden
Zaterdag I juni toernooi
Aengwirden
Zaterdag I Juni toernooi

voor

F-pup.

voor

E-pup.

toen o.m. Rikkert Lacroix, Gerrit Weide'

voor Dames

verloor met

en John van Wensveen. Hêerenveen

Zaterdag l0AugustusVIOD

I

-

Oldeboorn I
Taterdag l0 Augustus VIOD 2 Oldeboorn 2
Aanvang 13.30 na afloop life muziek.
Dinsdag l3 Augustus Oldeboorn

I

19.00

GVAV metTonnie van Leeuwen in het
doel, met de vaêer van de beide
Koemannetjes en met Hugo
Hovenkamp. Bii Heerenveen speelden

voor C-jun.

in Tèrwispel

Boornbergum

Mijn eerste ervaring met
SC.Heerenveen herinner ik mij nog
goed. Dat was in Groningen tegen

I

-

3-

l. lk was toen een jaar of

twaalf en mocht in de auto mee met
een bestuurslid van de wOldeboorn,
waar ik toen bij de jeugd voetbalde.
Vanaf die wedstrijd tegen GVAV ben ik
bij Heerenveen vaste klant geworden".
Aan het woord is Bonne deVries (40
jaar), geboren in Weidum, maar getoSen
'
in Oldeboorn. FoÍrpèr een Vakman
ln het leven van Bonne is het één en al
voetbal, wat de klok slaat. Hil is nl. trainer - momenteel bij de senioren van

-

v.v.Oldeboorn -, c-diploma met
bevoegdheid 2e klas KNVB: "lk heb
samen met Hiddo Reys op de trainingscursus gezeten. Daar heb ik nog les
gehad van Foppe de Haan.Trouwens,
Foppe was ook mijn gymleraar op de
ULO in Akkrum. Een perfecte vakman,
Foppe! Daar mag Heerenveen blij mee
zijn! Hij is compleet bezeten van voetbal, ja, hij denkt gewoon in voetbal! En
je ziet het bij Heerenveen: ze doen het
toch geweldig! Een beetie zoals
Ajax....,.minder natuurlijk, maar
toch......hetzelfde systeem. En dat met
relatieí goed koop spelersmateriaal!
Goed, dle Rus van Barcalona is een
dure. Maar daar verwacht, ik ook heel

wat van!"

Hoogtepunt
Het hoogtepunt in ziin supportersleven
is voor Bonne nog altijd die bekerwedstrijd tegen Feyenoord van zo'n 25 jaar

geleden: "e hadden toen net die autoloze zondag. Nou, als je zag....één mensenstroom vanuit heel Friesland en vanuit
Rotterdam op weg naar het stadion in
Heerenveen, samengeperst in treinen of
op de fiets.,...hawerwarmend en onvergetelijk! Feyenoord had toen net de
Europacup gewonnen.Van Hanegem
speelde toen mee en Hasil en Wim

voetbalmuseum zijn! Hij verzamelt alles
over voetbal wat los en vast zit.Zo
heeft hij van honderden voetballers uit
Nederland, maar ook van elders uit
Europa gesigneerde foto's: daar reist hij
stad Fn land voor af naar wedstrijden
en trainingskampen (Barcalona bijvoorbeeld). Zijn huis puik uit van de boeken
over voetbal. Zijn trots? Het oudste
jubileumboek van de KNVB uit 1929!
Over de meer dan 50 videobanden,
helemaal vol met voerbalwedstrijden,
zullen we het dan maar niet hebben!

Jansen".

Yoetbaleek
Een voeóalgek als Bonne heeft natuur-

lijkAjax in z'n pakket"Al heel

lang!

Eigenlijk al sinds die mist-wedstr:ijd
tegen Liverpool op 7 december 1966 in
Amsterdam. Tegenwoordig heb ik zelfs
een seizoenkaart voor de thuiswedstrijden van Ajax. Maar dat betekent wel,
dat ik Heerenveen af en toe moet overslaan. Maar mijn zoon heeft wel een sei-

Overgenomen uit het programmablad
van de SC.Heerenveen.

zoenkaart voor het stadion hier". Bij
Bonne thuis moet het wel haast een

Spons@rh@e'k; e
KOOPT BU ONZE ApVERTEERDERS!!!

ADVERTEREN DOETVERKOPEN!t!

Wilt u ook een advertentie in ons clubblad plaatsen?

Neem gerust even contact op met Jan
v.d.Woude rcl.631772

WEDSTR|TDBALLEN SETZOEN
r 994- I 995 V.V. OLDEBOORN.

striidbal schenken voor een thuiswedstrijd van Oldeboorn I dan kunt u dit
melden bij Jan v.d.Woude tel. 1772.
Hiervan wordt tevens melding gemaakt
in het programmablad, het clubblad en
de rest van het seizoen in de kantine
van de v.v, Oldeboorn. Een wedstrildbal
kost u /. 100,-- Hiervoor onwangt u
van onze penningmeester een nota, die
belastingechnisch weer aftrekbaar is
van de winst.
PR-kommissie v.v. Oldeboorn.

een wedstrijd van Oldeboorn

l.

L skineskopper (Haaye v.d. Heide)
2. Moeke de Bruin (een café in

Waarvoor uiteraard onze harteliike

Oldeboorn)

dank.

3. Brothers Booze (ohan, Roelof en
Piet Tijsma)
4. Kees v.d.Velde (lijkt mij duidelijk)

*Anne Nijdam Oldeboorn (onze
trouwste supporter)

* Smulboetíek Cafetaria 'tAnker
Aldeboarn
* Fa.Y. RodenburgAldeboarn
* Hotel Goerres Aldeboarn
* CaÍé Moeke de Bruin Aldeboarn
*
van der Meulen
Jaap

x L.Visser & Zn. lnt.Transport
* Knol B.V

* M.D.M. Service
* Drukkerij de

Jong

xWillem Scholte

*Van Elst en Oosterbaan

*

Been Assurantiën B.V

Wilt u in de toekomst ook een wed-

I

7. D.VTroÍee (Douwe Venema)

18.

Nintendo Jentie (fentie Akkerman)

,n

l9.\Á/K 94 (Weddenschap WK voeóalr

ee4)

20. Calimero (Gerke van Kalsbeek)
21. de Heavy's (Sible, Henk, Ellert en

Roelof)
Tjengberg (Sietse Akkerman)
23. Beael (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (ohan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van
22. Jeppe

Warmerdam)

26.A+3xH te A. (het andere café)

Club van 100 v.v. Oldeboorn
De volgende bedrijven hebben dit seizoen reeds een bal aangeboden voor

Sietse en Harke)

5. Bogra Sports (de maker van de

bordjes)
6.

Zico (Binne Oosterbaan)

7. Jossie (Janco

Voolstra)

8. Meesterzuiper (an Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel duidelijk)
10.

I

Katje (Harm Oosterbaan)
en mien broer (Kor Mulder en

l.lk

Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel

27.Wobma Fourages (duidelijk lijkt mij)

28.Anne Niidam (de trouwste supporter)
29. Black &White (Marcel en Jikke)
30.Wy passe net op sa'n buordsje

(Catharina, Anet, Anet, Bea)
31.

lt Boarnster Kwartet ( Ook een
WK voetbal '94)

weddenschap

32.Tegelbedrijf Roel Hofstede
Aldeboarn 05663- 1645
33. Marten de MOs (alias Wichard
Postma)
34.

"Do Kachel, lk ek kachel"

(Jubbega

s)
35. M. PlatÍisk (Melle de Haan)
36. lk! hoef niet op zo'n bordje (Frida

Haspels)

& Co. (Cor Brouwer &

Siep Grotenhuis)
I 3. Lytse Louw (Jan Visser)
14. Lillehammer'94 (een weddenschap)
I 5.T.G.V (Transport Group Valk)
I 6.W.A.S.H. and Go (Willem,August,

37. Hamburger (Leo Hamburg)
38. Baas Klaas (Klaas Akkermans)
39. i'Mr. Been" (Jan Nijdam)

40:,l.iletle House (Henrico Veerman)

WIEYOLGT?!?!?

Opgeven kan bii Binne Oosterbaan

1768,

tel.

- MDM

SERVICE

BOORN

OLDEBOORN/SNEEK/HARLINGEN .

De kosten bedragen 100,-- voor een
heel iaar. Het geld wordt binnen de ver-

OLDEBOORN
ELZINGA IRN-

- JAC. KNOL B.V
- AUTOSPUITBEDRUF

Er SUM
nieuwe - AUTOBEDRUF W.V.D. KRIEKE
nieuwe - FRIESLAND BANK
balÍen, stof voor nieuwe cornervlaggen, - RABO BANK
een andere afiarasmachine en een koffie- - HOTEL GOERRES OLDEBOORN
zetapparaat voor aangeschaft.
- M. URFF OLDEBOORN
eniging besteed voor "goede doelen".
is het afgelopen seizoen o.a. een
stoÊuiger, een kalkwagen, ca.30

RECLAMEBORDENV.V.

BOORN

;3""ïï""RUF

OLDE.

R DEVRTES

OLDE-

. COMAUTOMATISERING

BOORN

:

.LDE-

FA. RODENBURG OLDEBOORN
- ARK EN REAU OLDEBOORN

-

DURKJE'S TSIISHUSKE OLDE-

BOORN
-

TRANSPORTBEDRUF L.VISSER

OLDEBOORN
- WILT U OOK EEN RECLAMEBORD
BEL 05663- 1772

- HORA OLDEBOORN
-

t3?i',ïJà'?il5ilili'r*o,o

TEGELWERK

..

I

INLICHTINGEN OVER EEN RECLA-

:ïJpJ:'Jf$,of*5,1,'5fo,. i^'iïH [,i,Lï fif5]iJ,^.

Bilessurcprcventfie
Blessure preventie; doe er wat

aan!!!

wederom enkele tips ter voorkoming van blessures. Deze keer behandel ik
de wedstriid:

Vandaag

moet beter opletten als de bal aan de andere kant is, geef dan rugdekking en laat je

-

le helft.

* GeeÍvanaf
iunioren leeftijd inzicht in de

tegenstander (ranglijst/speelstiil).Wat staat
ons te verwachten, is het een technische
tegenstander of wordt het beukenf
xVertel de spelers dat ze zich niet moeten
laten beihvloeden of afleiden door het
publiek, tegenstanders of scheidsrechter.
* Geef de spelers regelmatig aan dat de
scheidsrechter en grensrechters altijd gelijk

hebben.
x Maak afspraken met en geef informatie aan
ouders over het niet nodeloos schreeuwen
langs de lijn (ze leren er zeker niet beter
door voetballen).

* Geef aan op welke schoenen gespeeld

gaat

directe tegenstander los. Maria niet

zo

agressief spelen, nog één overtreding op

je

tegenstander en je wordt gewisseld. De
keeper moet meer aanwijzingen geven en
zich beter laten horen.Jan, als je langs je
tegenstander beng zorg dan dat ie hem de
pas afsniidt etc.

* Zie erop toe dat er voldoende

wordt

gedronken (geen prik!!).
* Zie erop toe dat er niet wordt gerookt
(zeker niet in de kleedkamer!!!).
* Laat kleine blessures behandelen (wie
heeft er nog blessures?).
*Wisselspelers die in het veld komen tijdig
laten warmlopen. Ze moeten wel weten
welke afspraken er gemaakt worden.
* Eventueel droge kleding aantrekken bii nat
weer (droog ondershirt).

De tweede helft.
* Houd in de gaten welke

moet gebeuren.
*Wedstrijdkleding wordt uitgedaan, verzameld en in (eigen) tas gedaan.
x Badslippers worden aangedaan i.v.m. douchen (ter voorkoming van nvemmersexceem).

*

Er

wordt niet gerookt in de kleedka-

mers!!!

*

Blessures worden,behandeld.
x Controleer de aard/nazorg van blessures
en maak daar afsprakên over.
g
* Controleer of er door iedereen gedouched wordt.
* Als allerlaatste worden de kleedkamers
(ook in uitwedstrijden) netjes en opgeruimd
achtergelaten. Geen doppen van flesjes op
de grond, maar in de afoalbakken. Lege flesjes terug naar de kantine of in het krat

* Controleer/stimuleer

elkaar dat er in de
kanrine niet buitensporig veel alcohol wordt
gedronken.

vermoeid * Maak met het team afspraken voor'
raken (coórdinatieverlies).
komende aktiviteiten (trainindwedstrijd/tiidninghoudenmethetveld.*Wisselspelersbiionvoldoendeconditie,stiPenPlaatsvanvenrek).

worden (alleen vanaf junioren, pupillen spelen alleen op rubbernoppen!!).Altijd rekex Controleer het dragen van

scheenbescher-

mers.

*

Geef spelers informatie over de taak die in
het veld uitgevoerd moet worden in relatie
met de voorbespreking en gemaakte afspra-

techniek (vermoeidheid) of bereidheid om
de aígesproken taak uit te voeren.
*Weet wat te doen bii blessures/kramp enz.
* Laat gewisselde spelers een trainingspak
aantrekken en gelijk gaan douchen.

ken.

Eventueel laten

x Stimuleer het elkaar coachen in het waarschuwen, stimuleren of iuist afremmen.
* Geef aan dat spelers niet moeten reageren
op biivoorbeeld verbaal geweld van de
tegenstander/scheidsrechter/publiek etc.
* Maak afspraken over de taken van de verzorger of de EHBO'-er bij blessures.

* Blijf emoties

De

*

rust.

tot rust komen.
aanwiizingen,
caoching of een donderspeech.
* Reageer kort en krachtig op
speelwiize/gedrag (teveel iníormade kunnen
ze niet aan).
* GeeÍ individuele aanwiizingen zoals, Piet
Laat de spelers eerst

Beging niet direct met

spelers

uitlopen/rekken.

afloop.

*Tegenstander, scheidsrechter,

grensrechters

en publiek worden bedankt.
* Spelers doen aÍhankeliik van het weer snel
hun trainingslack aan.
*Voor het betreden van de kleedkamers
worden de voetbalschoenen schoongeveegd.

*

Er

ging.

Piet.

van spelers en van de coach

de baas bij oplopende spanning (stand wedstriid, penalty's, verlenging, tegengoals, reacties van publiek etc.)

Na

De volgende keer zal ik het hebben over het
voetbaltoernooi en de voeding en verzor-

wordt eerst uitgeareet en

gedronken,

pas daarna volgt een korte terugblik op de
wedstriid. Geef complimenten of geef aan
dat er de volgende training het een en ander

"ls er een relatie tussen spelregels en blessures!....Dus."

"Warm aanbevolen: een cooling down na de
wedstrild"
"Douchen na het sportenl lk heb me vanmorgen nog gewassen!"
Met afgesleten noppen help je ie tegenstander naar de knoppen"

Een voetbalblessure,vervelender dan
je denkt.

Inte vtrt@ e tl e
ln onze rubriek "lnteríioetje"
Naam:
Geboren:

Janneke Meester

Burgerlijke staat:
Schoenmaat en merk:

ongehuwd
39 Adidas

30-r r-79

Dames

Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste film:
Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskost:
Hobby's: stappen
Mooiste man en/oÍ vrouw:
Favoriete club:
Favoriete club buitenland:
Favoriete speler:
Favoriete trainer:

I

niks

tuurlijk
zelfs in de pauze
weet ik veel ik lees nooit
Gohst
Patrick Swazey
hartige gehakt taart
ome Jan
Feyenoord

Aldeboarn
John deWolí

HenkVink

Welke club wordt dit seizoen landskampioen:
Welke clubs degraderen dit seizoen:
Beste scheidsrechter;
Slechtste scheidsrechter:

de dames natuurlijk
de dames ook
B.Brander
B.Brander

Favoríete tv-progratïma:
Favoriete w-presentator:
Kwal van de w:

breekijzer

Willibrord
Hans v/d Togt
s38

Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Slechtste muziek:
Favoriete andere sport:

Giis Staverman
hardrock
house (hardcore) + klassiek

Onderschatte voetballer:
Overschatte voetballer:
Hoogtepunu
Dieptepunu
Ambities voor de toekomst:

Tjibbe Meester (pa)

Beste krant/tijdsch rift:
Slechtste krant/tijdsch rifu
Een hekel aan:

heb ik niet

Bewondering voor:
Kwal van de voetballerij:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:

niemand
Cees Reitsma

s0pe

Cees Reitsma
komt niet vaak voor

te vaak
Sybrand (zeg hij zelf)
Playboy

borsthaar

ik zou het niet weten
Frank van Warmerdam

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

Voetbal is:
Wat je verder altiid al kwijt wou:

:r'I:'

v.v.

Oldeboorn:

Mariska
Piet en Harm moeten eerder uit de kantine
blauwe plekken
heren rnoeten meer respect voor dames voetbal hebben.

InGe v,fft@eGle
ln onze rubriek "interffioetje" deze keer een profielschets
Naam:'
Geboren:
Burgerlijke staat:
Schoenmaat en merk:

van;

Hans van Agteren
29-03-71
ongehuwd

43 adidas

Speelt in:

de Westhoek

Gespeeld in:

Wolvega
jalia
altijd

Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste film:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste man en/of man:
Favoriete club:
Favoriete club buitenland:
Favoriete speler:
Favoriete trainer:
Welke club wordt dit seizoen landskampioen:
Welke clubs degraderen dit seizoen:
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Favoriete tv-programma:
Favoriete w-presentator:
Kwal van de w:

Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:

Zo

I

I

de telegraaí
Roadhouse

kip
surfen,uitgaan

mijn vriendin
AJAX

Porto

Victor

Baia

Marcel Kars
AJAX
NEC,Utrecht
Rb€lof Luinge, die slaat tenminste zijn vrouw inelkaar
Jack':D'ancona
Goede tijden slechte tijden
iískefet
Barend en van Dorp
s38
Jeroen van lnkel

Slechtste muziek:
Favoriete andere sport:

Classic

Onderschatte voetballer:
Overschatte voetballer:
Hoogte punc
Dieptepunc
Ambities voor de toekomst:
Beste krant/tijd sch rift:

Aron Winter
Dennis Bergkamp

Slechtste krant/tijdsch rift:
Een hekel aan:

Bewondering voor:
Kwal van de voetballerij:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
Wie nodig je niet uit op je verjaardag:
Beste (oud) voetballer vv. Oldeboorn:
Voetbal is:
Wat je verder altiid al kwijt wou:

surfen

Friese selectie, voetbaltoernooi in Tiechië
nooit gehad (verloren bii Oldeboorn)
zelfstandig ondernemer
de telegraaf
Fries dagblad
Sjors Stuivenwold

miin moeder
Sjors Stuivenwold
Robby Naish
Hans v/d Togt

Harm Oosterbaan
mijn steun en toeverlaat
Het wordt tild dat Harm eens een keer een echt wiif krijgt!!!

ilnGerfloeGSe
ln onze rubriek "lnterÍioetje"

Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat
Schoenmaat en merk
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek
Beste film:
Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste man en/of vrouw:
Favoriete club:
Favoriete club buitenland:
Favoriete speler:
Favoriete trainer:
'
Welke club wordt dit seizoen landskampioen:
Welke clubs degraderen dit seizoen:
Beste scheidsrechter;
Slechtste scheidsrechter:
Favoriete w-programma:
Favoriete w-presentator:
Kwal van de w:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Slechtste muziek;
Favoriete andere sporu
Onderschatte voetballer:
Overschatte voetballer:
Hoogtepune
Dieptepunc
Ambities voor de toekomsc
Beste krant/tijdschrift
Slechtste krant/tijdschrífe
Een hekel aan:
Kwal van de voetballerij:
Wie zou ie wel eens willen ontmoeten:
Wie nodig je niet uit voor je verjaardag::
Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn:
Wat zou er moêten veranderen binnen de
Voetbal is:
Wat je verder altijd al kwijt wou:

v.v.

Oldeboorn:

Freek Schouten
19-07-38
samenwonend
de duurste maat

TIW- SDzAmsterdam deWesthoek
zie boven
zwaar tegen roken (gerookt als een keaer)
zoveel mogeliik
Playboy

sexfilm

Martine Bijl
spinazie

voetballen, gieten sorry geiten

mijn Nelletje
AJAX
Barca

Blind

Bertjacobs
AJAX

GoAhead NEC
van Dijk
van Swieten

Andre van Duin show
K.Postma

Tineke de Nooy
Noordzee
Erik de Poeples

Andre Hazes
house

motorracen
Bryan Roy
Dennis Bergkamp
klaar komen
niet klaar komen
goede gezondheid (58 jaar)
playboy
telegraaf

grote bek
J.

van Loen

J.

Cruyff

het hele elftal van Oldeboorn (kostén veel teveel)
SieteVeenstra
de laatste biertjes moeten ook koud zijn
geweldig
de jonge voetballers moeten meer karakter tonen!

