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Lid worden van de v.v. Oldeboornl
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inwinnen of zich aanmelden bij onze
penningmeester Binne Oosterbaan tel.
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Aan alle leiders/spelers van
Oldeboorn 3/4 en (5).
Met ingang van het nieuwe seizoen
(1996-1997) wordt ons seniorenledenbestand uitgebreid met maar
liefst l0 A-junioren. Dit heeft tot
gevolg dat er voor 4 teams ruimschoots spelers aanwezig ziin.Als
bestuur zijn we tot de conclusie
gekomen dat er eigenlijk voor 4
teams teveel spelers zlin. Er zouden dan nl. nogal eens spelers
"droog" staan (niet spelen dus).
Dit liikt ons geen gezonde zaak.
We willen daarom graarg eens met
alle spelers/leiders van Oldeboorn
3, Oldeboorn 4 en eventueel
Oldeboorn 5 van gedachten wisselen of het mogelijk is om een 5e
elftal in het leven te roepen of dat
we toch met 4 elftallen verder
moeten.We nodigen iullie hierbij
dan ook uit voor maandag l7 iuni
a.s. om 20.30 u. in de kantine
(is geen EK-avond).

Gerke van Kalsbeek - leider D-pup.
63 I 897

redaktieadres
Harm Oosterbaan
swettebuorren 29

Arie Postma -

ass.

leider D-pup. 63 I 5 l8

v.d.Wal - trainer E-pup.
Jentje Kirkenier - ass. trainer E-pup.

We rekenen wel op een ieders
komst.

Jan

63 r 849

Cees Troost

- leider E-pup.

63

l77l

Het bestuur.
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Wed stnfil dve rs I age m
Oldeboorn Cl -Wispolia Cl
We moesten zaterdag 20 april half twaalf
in de box zijn.We begonnen met de
warming-up en toen kwam de wedstrijd.
We kwamen al gauw onnozel 0- I achter.
Maar een paar minuten later scoorde ik
l- | . Rust. ln de tweede helft kwamen we
vrij snel met 2- I voor, weer door mij.
Verder gebeurde er niet zoveel meer. De
eindstand bleef 2- l. Robbert.
V.V.l.

begon hii met Martin te ruilen om de
beurt mee naar voren dus nu ging
Martin mee en ja hoor het was weer
eens zo ver, er werd weer geschoord 05 voor ons. Dit is tevens de eind stand
maar er werden ook veel kansen gemist
ook een goede kans van mij maar die
ging net voor langs. De eind stand was

en iammer genoeg verloren wii met 2-0.
En we gingen naar de prijsuitreiking en
wii waren tweede en Jarno mocht de
prijs op halen van oud speler van SC
HEERENVEEN MAARTEN DE JONG en

dus 0 tegen 5 een zeer goede wedstriid
PS.

Wijnjewoude dames - Oldeboorn
dames I
Zaterdag 4 mei moesten we om half l2

ïbernooi teWispolia

in de kantine zijn. ledereen was zeer
enthousiast (niet dus). Er waren namelijk
een paar dames inclusief onze leider

dus.

feroen.

Sybrand en Kees hier kunnen jullie
nog eens wat van leren (geintje?)

Cl - Oldeboorn Cl.

Zaterdag 4 mei moesten wij al !!!!!! om
8 uur bij de openbare school staan.Toen
gingen wij richting ldskehuisen. Ongeveer
8.45 waren wij er. Eindelijk ik mocht
weer mee doen maar niet op doel maar
als spits, dat leek mii best wel eens leuk
en aangezien ik nog niet mocht keepen
kon dat ook wel. Na de warming up
begon de wedstrild na ongeveer een
l<wartier voetballen werd het 0- I voor
ons en wie scoorde je raad het nooit ik
dus! Zo ging de wedstrijd verder en een
paar minuten later werd het 0-2 en il<
scoorde weer dus Sybrand en Kees,

keepers kunnen ook best wel voetballen
hoorl Ondanks die twee keer hands die
ik maakte. De rust stand was 0-2 voor
ons. De tweede helft bleef het er eerst
wat bíi maar naar een minuut of tien
schoorde Klaas 0 tegen 3 en toen ging
het aardig goed met ons en de verdedigen ging wat schuiven met de plaatsen.
Eerst ging Hans wat verder mee naar
voren en na een tijdje mocht het toch
baten hij maakte een goal 0-4 en toen

We moesten kwart over acht bii het
postkantoor zijn en negen uur spelen.
Henk zij de opstelling en wie de aanvoerder wou ziin. En de eerste wedstrijd
moesten we tegen wispolia. Hinderik
-WàS voarstopper maar stond steeds in
de spits. En we wonnen met I l-0 van
wispolia. En de tweede wedstriid moesten we tegen delfstrahuizen en Arjen

kreeg een mooie kans en die schoot hij
tegen de voet Yan de keeper en hij
kopte op de lat en toen kreeg Jolle hem
op de knie en hij zat en het was 3-0 en
die wonnen we met 3-0. En het was
pauze en we mochten wat eten+drinken.
Nu moesten we beslist winnen anders
kwamen we niet in de finale. En dat was
tegen blue-boys en Jolle mocht een corner nemen en I van die spelers kopte
hem in het eigen doel. En ia hoor we
wonnen met 3-0 van blue-boys. ln de
íinale moesten tegen langezwaag en
Arjen kreeg een kans die miste hij net

hii werd op getild.Anno Huisman en

ArjenWatzema.

HenkVink naarACDC geweest. Na een
korte voorbespreking vertrokken we
richting Wiinjewoude, die tweede
staa./stonden. Om half I stonden beide
ploegen klaar om te beginnen.
Wijnjewoude wist voor de rust onze

keeper die overigens een perfecte wed-

strijd keepte 2 keer te scoren. Na

een

bakje keut liepen we vol goede moed
weer naar het veld. Miriam H. kwam ín
plaats van l?l (weet ik niet meer) in het
veld. Nynke A. scoorde in de tweede
helft onze enige goal van deze wedstrijd.
Hierna werd Rina B. gewisseld voor d
Janneke M. (ik dus). Ondanks ons goede
spel wistWiinjewoude de eindstand toch

nog op 5-l te krijgen.
Janneke Meester.

SefrzoemGerugb[fik
Apollo-Engineering
Over het afgelopen seizoen valt weinig
te vertellen, sportief gezien was het een
rampiaar, we zijn bijna laatst geworden.
Het inleveren van enkele erkende zaalvoetbalvedet[es tegen wat jongere
krachten heeft nog niet de tewenste
resultaten opgeleverd. Volgend seizoen
gaan we er echter met dezelfde ploeg
tegenaan, en als we volledig zijn kunnen
we zel<er mee bovenin draaien, Nieuwe

enthousiaste leden zijn natuurlijk van
harte welkom, aanmelden bij Binne
Oosterbaan.

Oldeboorn l. de 2e seizoenhelft.
Ondanks de hoopvolle uitgangsposítie in
december hebben de resterende I 0
wedstríjden in de 2e helft van het seizoen ons helaas niet naar de gewenste

doelstelling geleid, n.l. een plaatsje bij de
eerste vier op de ranglijst. Na een buitensporige lange winterpauze (15
weken) waarin slechts één keer geoefend kon worden in de zaal konden we
pas op l0 maart op en tegenTerschelling
voor het eerst de wei in. Het werd één
van de betere wedstrijden waarin we
tegen de toenmalige koploper zelfs een
0-2 voorsprong verkregen, die uiteindelijk weer moest worden ingeleverd tegen
een gelilkspel. De manier waarop dit
gebeurde was illustratief voor een serie
nederlagen die we in april en mei voor
onze kiezen kregen.Terschelling wist
evenals Zandhuizen, deWesthoek en

(hoge) ballen en veel fysieke kracht in de
(lucht) duels leiden veelal direct tot
tegendoelpunten of brengen onze spelers vaak dusdanig ín opperste verwarring dat de bal op blooper-achtige wijze
achter de eigen keeper belandt. ln de
wedstrijden tegen T.F.S, (uit) en Udiros
(thuis) lieten we het afweten op andere
terrein en: wi lskracht, doo rzettingsvermogen, koelbloedigheid, persoonlijkheid
kortom op het mentale gebied. Slechts
de thuiswedstrijden tegen Terschelling,
Oldeholtpade, Haulerwiik en Aengwirden
werd er met de nodige overtuiging
gespeeld en, op de pechwedstrijd tegen
de Weststellingwervers na, ook gewon-

Warga onze achilleshiel te vinden, d.wz.
onze verdedigende en mentale gebreken.
Het recept is inmiddels bel<end; vanuit
de counter de "Boarnsters" in de buurt
van hun eigen l6 m. bekogelen met lange

weinig (strijd) gebracht om de, in ieder
geval door mil, fel begeerde nacompetitie te kunnen halen. ln de laatste seizoenwedstriid hebben we afscheid moe-

nen.Al met al hebben we dit seizoen te

ten nemen van twee spelers die altiid
wel strijd leverden, n.l. PieterAte en
August. Ook dit mag tot de teleurstellingen van 1995-96 worden gerekend. Er
zijn natuurlijk ook positieve zaken te
melden uit de voorbije jaargang zoals:

- de sterke onwikkeling van Siemen
Willem;
- de voortrekkersrol die Sybrand steeds
meer gaat opeisen;

- de taakgerichtheid waarmee Wietse
junior en Sietse op de linker en rechter
verdedigingsvleugel opereerden;

- de positieve mentale ontwikkeling van
Siete, die volgend seizoen, in fitte toestand, naar mijn verwachting de kar (het
team) op meerdere fronten zal gaan
trekken;
- de komst van een tweede goede keeper (Jan v/d Wal);
- de cursus jeugdvoetbaltrainer die
Johan, Siete, Sybrand en Cees samen met
PietT. hebben gevolgd, zal ongetwijfeld
leiden tot meer tactisch inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel binnen het
team.

Het grootste pluspuht ís echter dat vele
kwalitatief mindere tegenstanders ons
nog eens duideliik hebben gemaakt dat
alleen een orima technische bamse ons
niet verder brengt dan een (ook nog
gedeelde) 6e plaats. Er zal dus vanaf I
augustus a.s. keihard gewerkt moeten
worden aan de echte wil om een wedstrijd te winnen en het opofferingsvermogen op dinsdagavond, vrijdagavond,
zaterdagnacht, zondagmorgen en zondagmiddag wat daaraan ten grondslag ligt.
Pas als we dat bereiken in 1997 mogen
we op een prii(ie) rekenen. B.deVries.

Alweer een seizoen.....
Ook het seizoen 1995- 1996 kan de
geschiedenisboeken weer in.
Het laatste seizoen onder de vlag van de
FVB. Het seizoen 1996-1997 gaan we
van start onder de nieuwe vlag van de
KNVB District Noord (tevens het grootste district van Nederland).
Een seizoen waarin het op bestuurlijk
nivo rustig is verlopen. En een seizoen
waarin de prestaties van de verschillende
teams nogal uiteen liep. Een seizoen
waarin tevens een start werd gemaakt
met het nieuw ontwikkelde beleidsplan
(hetgeen tevens werd gepresenteerd op
het Bondsburo te Leeuwarden en aldaar
enthousiast werd ontvangen). Het bliikt

nu bestuurlijk reeds dat het werken met
een beleidsplan al veel eerder had moeten plaatsvinden. ledereen weet inmiddels wat ziinlhaar taak binnen de v.v.
Oldeboorn is, en dat maakt het werken
binnen het kader veel plezieriger (al zul-

len er altijd uitzonderingen blijven,..).
seizoenr waarin we voor het
eerst sedert jaren weer een damesteam
in competitieverband mogen verwelkomen. Met ca. l4ll5 spelers gaat men de
competitie in en zal men (enkele blessures daargelaten) ook de competitie
mee eíndigen.Voorzover ik (als groot
voorstander van damesvoetbal...) het
heb kunnen volgen, hebben de dames
o.l.v. HenkVink, Pieter Poepjes, Baukje
Brugman en zeker ook Haiko van Dijk
een leuk en gezellig seizoen meegemaakt Hopeliik een blijvertje voor de
toekomst. ln het kader van het beleidsplan/jeugdplan melden zich maar liefst 6
cursisten aan voor de cursus
Jeugdvoetbaltrainer. Een unicum in het
bestaan van de v.v. Oldeboorn. Ook vol-

Ook een

gen er 2 leden een cursus massage/verzorging, hetgeen het geschoolde kader
alleen maar ten goede komt. Deze beide

heren (Uilke Niiholt en Dick
Westerhoven) ziln iedere vrijdagavond
dan ook te vinden in de bestuurskamer,
alwaar diverse blessures worden behandeld. Het schoolvoetbal wordt dit keer
met behulp van trainer Haiko van Dijl<
uiterst deskundig voorbereid. Hij weet in
4 trainingen de jeugd behoorlijk enthousiast te krijgen. De beide basisscholen
zijn hier zeer content mee,Voor de
tweede keer wordt er een informatiegids uitgegeven aan het volledige kader
èn eventueel belangstellenden kunnen
een exemplaar in de kantine vinden. Ook
lcrilgt het technisch kader weer een
boekwerk waarin alle gegevens van het
seizoen dienen te worden bijgehouden.
Helaas blijken er al vrij snel in het seizoen enkele problemen te ontstÀan bij
de A-junioren. Men komt af en toe in
spelersproblemen en ook de animo van
een enkeling is helaas niet optimaal. Er
gaan dan binnen het bestuur ook stem-

men op om tijdens de winterstop dit
team te evalueren en om te kiiken of het
nog zinvol is om na de winterstop door
te gaan. Ook ziin er dan al af en toe spelersproblemen bii de senioren (ook spelerstekort), zodat er overwogen wordt
om deA-iun. over te plaatsen naar de
senioren. Gelukkig worden beide problemen in goede harmonie opgelost en spelen de A-lun. de volledige competitie uit.
Ool< de senioren geraken uit de blessureproblemen en kunnen het seizoen
redelijk volledig uitspelen. Onze zaalvoetbalafdeling (Apollo Engineering) blilft
echter met een spelerstelcort zitten en
hier worden gelukkig tijdens het seizoen
nog enkele spelers aan toegevoegd,
zodat ook zij de competitie volledig kun-

nen uitspelen,Voor het eerst worden in
november alle ouders van de jeugdteams

uitgenodigd om een training van hun
kind(eren) mee te maken en na afloop
Yragen te stellen aan de aanwezige
kaderleden. Helaas maken hier maar 4

ouders! gebruik van.... ln november
wordt een collega van onze hoofdtrainer
(de heer Rijpkema) uitgenodigd om een
info avond te verzorgen inzake blessurepreventie en verzorging. Met een goede
opkomst blijkt dit een uiterst leerzame
avond te ziln. Er worden ook weer

selectietrainingen georganiseerd bij de
Oldeboorn voor geselecteerde Dpupillen van de Friese Jeugdselecties.
Jeroen Groetelaars is wederom geselecteerd voor de Friese Jeugdselectie onder
l4 iaar,alwaar hij een vaste kracht
wordt.Aan het begin van het seizoen
oppert Haiko van Dijk het idee om een
gezamenlijke sportdag te organiseren in
Aldeboarn met diverse andere verenigíngen, hetgeen uiteindelijk uitmondt in het
Oranje Spektakel op Koninginnedag
1996. Een geslaagd spektakel waarin
maar liefst meer dan 400 dorpsgenoten
zich van hun beste kant laten zien. Hulde
voor de organisatie. ln oktober worden
we ook weer eens met een bezoek vereerd van het inbrekersgilde. Deze keer
weten ze de magnetron te onwreemden I
en waarschijnlijk enkele consumptieve
artikelen. Het laaggewaardeerde bezoek
had zelfs de brutaliteit om een en ander
op klaarlichte dag uit te voeren. Binnen
ons damesteam blijkt inmiddels reeds
een groot talent rond te lopen. Nynke
Akkerman wordt voor de Friese Meisjes
Selectie uitgenodigd, en zal ook de rest
van het seizoen hier acte de présence
geven. Een prima prestatie. Haaye v.d.
Heide geeft te kennen aan het eind van
het seizoen zijn bestur:rlijke carrière te
beëindigen, maar heeft. op zeer korte
termijn alweer een alternatief gevonden
om toch het groene gras te blijven ruiken, nl. "razende reporter" bij de Lokale
Omrop Boarnsterstim. ledere thuiswedstrijd van Oldeboorn I wordt hil bij de
middenlijn gesignaleerd met allerlei
(slecht werkende) apparatuur en doet hii
op een vakkundige manier verslag van de
wedstrijd. Ook Haiko van Dijk geeft te
kennen graag voor een andere funktie
dan jeugdvoorzitter in aanmerking te
willen komen (dit i.v.m. privéomstandig*
heden). Hij vindt in Jan Nijdam een
waardig opvolger als jeugdvoorzitter en
gaat zelf het onderhoud voor z'n rekening nemen (weer een voorbeeld van
het werken van een goed beleidsplan).
Ook enkele jeugdleiders geven te kennen na een lange loopbaan te willen
stoppen, en ook hiervoor worden er al
vrij snel nieuwe kandidaten gevonden.
Met de Kerst worden alle vrijwilligers
v.v.

wederom verbliid met een overheerliike
kerststol van de v.v. Oldeboorn.Als
extra "al<tie" lanceert het hoofdbestuur
de "Prei-loterii", waarin de deelnemers
uiteinde.lijl< zelf hun lotnummer kunnen
bepalen door de eindstand van
Oldeboorn I goed te voorspellen. De
íormule blijkt echter voor menigeen te
hooggegrepen, want er worden maar 38

formulieren ingeleverd. Dit leidde tot de
uniel<e situatie dat de winnaar van de 3e

prijs uiteindelijk toch nog geld had moeten toeleggen op z'n prijs. Dit soort
loterijen lcunnen dan ook alleen maar
plaatsvinden bij de v.v. Oldeboorn!
Jeroen Groetelaars wordt door de v.v.
Oldeboorn genomineerd als Sporttalent
1995 voor de verkiezingen van Radio
Boarnsterstim op Oudejaarsdag in Grou.
Hij wordt hier helaas geen winnaar.
lnmiddels schudt KoningWinter dusdanig aan de boom, dat voetballen de
komende maanden onmogelijk bliikt.
Begin maart worden de eerste competitiewedstriiden pas weer gespeeld, en lijkt
het einde van de competitie nog ver
weg. Hetgeen uiteiódeliil< reuze meevalt,
zodat biina alle teams halverwege mei
hun reguliere wedstrilden hebben
gespeeld en zodoende de competitie tot
een goed einde hebben gebracht.Tijdens
deze lange winterstop organiseerde de
ieugdcommissie nog wel een ouderavond
met als gastspreker de heer Luuk
Balkenstein, Hoofd Jeugdopleiding van de
s.c. Heerenveen. Een uiterst. informatieve
avond volgde, met als hoogte- en tevens
dieptepunt het antwoord van de aanwezige ouders op de vraag van de hoofd-

trainer of de ouders wel iets merkten
van het Jeugdplan, waarop unaniem "nee"
werd geantwoord, en het jeugdkader
gelijk met de neus op de feiten werd
gedrulct en hierna volop aan het werk
kon. Ook is tildens de winterstop de
cursus Jeugdvoetbaltrainer gestart in
Aldeboarn, met als deelnemers Sybrand
Oosterbaan, Cees Reitsma, Johan Tijsma,
Siete Veenstra en PietTiisma (HenkVink
kon helaas de toelatingstest niet volgen
i.v.m. vakantie, en zodoende niet werd
toegelaten). Deze cursus zou t/m 22 mei
duren met als resultaat 4 gediplomeerde
jeugdvoetbaltrainers. Tijdens de cursus
moest Siete helaas aÍhaken i.v.m. ziekte
(beterschap gewenst) en kon zodoende
zijn diploma niet behalen. Hopelijk weet
hij volgend seizoen de draad weer op te
pikken. Op de achtergrond hebben de
heren Jappie Oosterhof en Gerrit van
Marrum de talcen van Jan Meester overgenomen, nl. het schoonmaken van de
kleedboxen. Er wordt binnen het kader
diverse malen op gewezen dat alle teams
er béter op toe moeten zien dat het in

de kleedboxen en in de kantine schoner
moet blijven. Ook Froukje Fokl<ema
stopt in de kantinecommissie en heeft in
Ynskje Poepies een kundig opvolgster
die we met name de laatste weken van
de competítie regelmatig (langdurig)
meemaken als "kantinejuf'. Binnen de
club waren we het er allemaal over eens
dat Sietze Akkerman ons meest fotogenieke lid is, en daarom werd er ook
besloten binnen de jeugdcommissie om
zijn verrichtingen voor de wedstriid (tiidens de wedstrijdbespreking voor de Ajunioren) op video vast te leggen. Dat
het Sietze hierna volledig in de bol sloeg
werd duidelijk toen hii reeds op I I mei
ríchting Hollywood vertrok om daar zijn
geluk te beproeven in de diverse fílmstudio's. lnmiddels nadert het seizoen zijn
einde en spelen de diverse jeugdteams
nog de nodige toernooien ter afsluiting
-van het seizoen en is het kader al weer
bezig met het nieuwe seizoen en uiteraard de afsluitende feestavond

op I 5 iuni

team er ook volledig bijhoort. ln het
bekertoernooi wist men zelfs de derde
ronde te bereiken, zowaar geen geringe
prestatie, ln de competitie eindigden ze
als voorlaatste met 3 punten uit 9 wedstriiden (de competitie na de winterstop). Ze wisten l4 keer te scoren en
incasseerden 37 tegentreffers.Veel succes, maar vooral veel plezier gewenst in
het nieuwe seizoen. Oh ja, jullie moeten
nog wel I keer vol aan de bak op 15
juni, want reken maar dat het kader op
scherp staat.Wii overwegen zelfs een
trainingskamp te beleggen vooraf.

F-pupillen
De F-pupillen hebben wel een prima seizoen doorgemaakt. Ondanks dat er over
en weer wel eens wat kleine (communicatie) problemen waren, wisten deze
benjamins van de club uiteindelijk derde
te worden in een spannende competitie,
waarin de kampioen maar 3 punten op
Oldeboorn voor bleef. Dat ze afsluitend
ook nog even Ewee toernooien wonnen,

a.s.

op het sportcomplex met de traditionele barbeque en voorafgaand een

mag duideliik de klasse van deze spelers
aantonen. Zoals gezegd behaalden ze 33

voetbalwedstriid tussen ons damesteam
en het kader van de v.v. Oldeboorn.
Aanvang 19.00 uur.
Bovenstaand verhaal heeft uiteraard weinig te maken met miin funktie als
bestuurslid sporttechnische zaken.
Vandaar ook nog een kleine "sporttechnische terugblik" op het afgelopen sei-

punten uit I4 wedstrijden, scoorden ze
maar liefst 5l keer en moest de doelman l6 keer de bal uit het net vissen.
Volgend seizoen gaan al deze spelers
a
naar de E-pupillen, en zullen ze zeker tg
maken krijgen met grotere weerstand,
maar besef wel dat je niet altild kunt
winnen, en ook het hebben van meer
weerstand in de wedstrijd of training kan
je alleen maar sterker maken. Blijf lekker
voetballen en luister altijd goed naar je
trainers en leiders, dan komt het allemaal wel goed volgend seizoen.

'zoen.

Apollo Engineering
Al eerder gememoreerd, hebben deze
jongens een moeilijk seizoen achter de
rug. Het vinden van de juiste leider bleek
een groot probleem te zijn, maar ook
het aantal spelers was niet om over naar
huis te schriiven. ln l8 wedstrijden wer-

den maar I I punten behaald. Er werd
wel 78 keer gescoord, maar er vielen

ook I I I tegentreffers te incasseren.
Tevens kreeg men een wedstrijdpunt in
mindering aangezien men een wedstrijd
niet kwam opdagen. Hopeliik weet dit
team volgend seizoen beter te presteren.

Darneselftal
Een nieuw fenomeen (niet helemaal, we
hadden al eens eerder damesvoetbal in
de zeventiger jaren) diende zich aan het
begin van het seizoen aan, nl. damesvoetbal. Enkele enthousiaste meiden bleken
in staat om een team van l4i l5 speelsters op de been te krijgen om zodoende in competicieverband te gaan spelen.
Prestaties in de zin van een hoge klasse-

E-pupillen
Deze jongens en meisjes hebben ook
zeker geen slecht seizoen achter de rug.
Als je bij de eerste vier eindigt in de
competitie (van de acht), dan heb je het
zeker niet slecht gedaan.
Uit l4 wedstriidèn behaalde men 2l
punten en scoorden ze 40 keer, en kregen ze 30 goals tegen.Volgend seizoen
gaat dit team over naar de D-pupillen, en
gaan ze voor het eerst in een elftal spelen. Dit zal in het begin zeker voor velen
moeilijk zijn, maar alles wat ze de laatste
jaren geleerd hebben, zal dan zeker van
pas komen.Tot volgend seizoen.

D-pupillen

dit seizoen gerealiseerd. Na één seizoen

De D-pup. kenden een moeizame seizoenstart met 5 nederlagen op rij.
Echter na de nieuwe indeling in november begon de trein vanYde en Gerke te
lopen. Het resultaat, een tweede plaats
in de eindrangschikking, mag als uitstekend bestempeld worden. ln l4 wedstrijden werden 34 punten behaald (alleen
Oudehaske was veel te sterk voor deze

kunnen we vaststellen dat het dames-

competitie). Men scoorde 43 keer en

ring mocht er niet direct worden verwacht, maar het plezier in,het spelletie
des te meer. Dat laatste liikt mii zeker

kreeg 32 doelpunten om de oren. Een
prima seizoen jongens! Succes volgend
jaar.

C-junioren
Als er één ploeg is die een merkwaardig
seizoen achter de rug heeft, dan zijn het
wel de C-junioren.Voor de winterstop
speelde men wekelilks prÍma wedstrijden, maar vertat men steeds de punten
mee te nemen.Tijdens de winterstop
beloofden de leiders beterschap, en wat
geschiedde.... Op de laatste speeldag kon
men theoretisch nog kampioen worden,
maar,...ze verloren de laatste thuiswedstrijd van Heerenveen,
en....Heerenveense Boys verloor ook
geheel onverwachts, zodat....men bij een
geliikspel alsnog kampioen was geworden,,.,Het werd nu toch nog een verdiensteliike 3e plaats met 25 punten uit
I I wedstrijden en een doelsaldo van 26
voor en slechts 8! doelpunten tegen in
een aanvallend systeem. Toch klasse!
Daarna wist men in het "geliefde"

Akkrum zowaar ook nog een toernooi
te winnen en in Tijnie en Aengwirden
een 2e plaats weg te halen. Een ploeg
waar zeker toekomstig talent in zit, maar
men dient wel het l<oppie er bij te houden. Helaas voor deze ploeg gaat de
keeper Jeroen Groetelaars volgend seizoen bij de v.v. Heerenveen spelen, zodat
er wederom voor de v.v. Oldeboorn (na
het vertrek van Rienk v.d.Velde eerder
richting Heerenveen) nu wel een heel
groot keepersprobleem gaat ontstaan.

Overigens wens il< Jeroen wel alle succes
in z'n verdere loopbaan als keeper, en
weet wel dat ie alti.jd weer welkom bent
bij de v.v. Oldeboorn. Een groot gedeelte
van de C-iunioren gaat volgend seizoen
over naar de B-junioren en zullen het
daar het eerste seizoen waarschijnlijk
wat moeilijker l<rijgen, maar geduld is
een goede zaak, en dan l<omen de resultaten vanzelf wel weer (kijl< maar naar
het afgelopen seizoen).

A-junioren
Deze ploeg wist aan het eind van het
seizoen de rode lantaarn in onwangst te
nemen. ln l0 wedstrijden werden maar 2
punten behaald na de winterstop. Er
werd slechts 7 lceer gescoord en er
moesten 46 tegentreffers worden geïncasseerd, Helaas voor velen een verloren
seizoen, waarin weinig eer viel te behalen. ln nauw overleg tussen de spelers en
het kader is besloten om volgend seizoen het gehele team (excl. 2 spelers die
terug gaan naar de B-jun.) over te plaatsen naar de senioren op zondag,
Hopeliik weten dan de meeste spelers
met goeie trainingen wel de juiste prestaties op het veld neer te leggen.
Allemaal veel succes, zowel bij de junio-

ren, als bij de senioren.

Oldeboorn 4
Kampioen! Moet ik hier verder nog
wat aan toevoegen? Met grote overmacht wisten "the boys írom the Boss"
de titel binnen te halen op een doordeweekse avond in een zwoel Aldeboarn.
Na de winterstop behaalde men in 8
wedstriiden 22 punten. Het doelsaldo
van 46 voor en 6 tegen spreekt natuurlijk boekdelen. Ook het verzoek van de
meerderheid van de spelers om het volgend seizoen hoger te worden ingedeeld
in de competitie geeft wel iets aan over
de ambities die er nog binnen dit team
aanwezig zijn. Helaas is de promotieregeling zo dat, men niet kan promoveren,
maar met de nieuwe herstructurering is
er misschien wel kans dat men in een
andere (hopelijk iets zwaardere) competitie kan worden ingedeeld). ln ieder
leval nogmaals gefeliciteerd, en veel succes in het nieuwe seizoen.

Oldeboorn

3

Heeít evenals deA-junioren de rode lantaarn ontvangen. Ook zij werden laatste
in de competitie, waarbij waarschijnlijk
Oldeboorn 3 en Oldeboorn 4 na de
winterstop verwisseld zijn voor wat
betreft de nieuwe indeling qua sterkte
(foutje van de Bond....?). Men speelde l0
wedstrijden en behaalde 4 punten en
scoorde l8 keer en er vielen 42 tegen,doelpunten te noteren. Ondanks de
resultaten, was de gezelligheid er niet
minder om. Er werden na de wedstrijden
menig schuimkraagjes gevat. Wie weet,
volgend seizoen een beetje versterking
erbij, dan komen er gegarandeerd ook
weer meer punten en misschien ook
nog wel meer schuimkraagjes bij.Veel
plezier volgend seizoen,
Oldeboorn 2
Deze ploeg begon het seizoen met een
nieuwe leider,Wieger Huisman, en met
een aantal nieuwe spelers uit het 3e elftal. Er zou dit seizoen getracht worden
om promotie af te dwingen, om zodoende de klooÍ tussen het eerste en het
tweede elftal te verkleinen. Dit bleek al
vrij snel te hoog gegrepen, aangezien er
in het begin van het seizoen reeds snel
sprake was van vele blessures (met name
bij het le elÍtal), waardoor het 2e z'n
spelers bijna wekelijks moest aístaan aan
de hoofdmacht, en er regelmatig een

beroep moest worden gedaan op ieugdspelers, Enkele spelers van het 3e maakten wel de nodige progressie, maar kregen helaas ook te maken met blessures,
zodat ook zij niet continue beschikbaar
waren. In 20 wedstriiden werden 34
punten behaald, en het doelsaldo
bedroeg 66-36, met een 4e plaats op de
eindrangschikking als resultaat.Voor vol-

gend seizoen zal er getracht de verjonging door te zetten en van daaruit te

werken om de aansluiting met het vlaggeschip op termijn te realiseren. Dit kan
echter nog wel een lange weg zijn, maar
ook hier is geduld en wijsheid veel
belangrijker dan "adhoc-beleid". Succes
toegewenst (met name alle nieuwe
jeugdspelers).

Oldeboorn

I

Geen prijs gehaald, Dus niet de doelstelling gehaald. Dit zijn in het kort de conclusies van ons vlaggeschip het afgelopen
seizoen. Een seizoenstart met vele blessures, maar waarin men het vooral in de
laatste competitiewedstriiden lelijk heeft
laten afweten, De blessures kunnen dan
ook niet worden aangemerkt als excuus
(hetgeen ook niet gebeurd). Realiteit is
dat men tijdens het seizoen in een neergaande spiraal is terecht gekomen.

Dit

blijkt met name in de periodestanden.

De le periode

2e, de 2e periode 5e en
de 3e periode I le,Voor enkele spelers
bleek het seizoen helaas te lang, waardoor de laatste wedstrijden de scherpte
ontbrak. Helaas moeten we ook nog
eens aíscheid nemen van de gehele linkerkant, maar daar staat tegenover dat
andere spelers nu ook een kans kunnen,l
grijpen om zich een plaats te verwerven
in de A-selectie. Hopeliik starten we in
het nieuwe seizoen met een gezonde
dosis strijdlust en concurrentie en wordt
het le elftal er als collectief misschien

wel sterker op.Tot I augustus en veel
succes.

Ook nu zal ik wel weer het nodige ver- .:
geten zijn, maar ik wil toch besluiten
met; totziens op l5 juni allemaal op het
sportcomplex en allemaal een perfecte
vakantie toegewenst.
Piet.

HeG Sefrzsen 96[97
Tbamindelingen seizoen I 996-l 997

4. Erwin Oosterbaan

8-6- I 986

Trainers: Johan Tijsma/Siete Veenstra

op leeftiid (definitie0

S.Jolle v.d. Krieke
6.Jasper Boerhoí

24-3-1987

Leiders : Honkie de jong{ohan

29-5-1987

TiismaiSiete Veenstra

Troost
8. Egbert Meetsma
9,Arjen Watzema
10. Gabe Boonstra

t0-7-t987

Trainingstijden:Dinsdag 19.00-20.00

u.

25-8- I 986

Donderdag I9.00-20.00

u.

Leeftijdsgrenzen/d ispensati eregelingen

:

A-iunioren:
Geboren tussen I -8- I 978 en 3 l -7- I 980.
Dispensatie mogelijk voor leeftijd tussen
3l-7-1977 en l-8-1978.
Dispensatie mogelijl< voor meerdere
spelers, maar tiidens de wedstrijden mag
de meerderheid geen dispensatie hebben. Per wedstrijd mogen er dus maar 5

7. Jarno

t7-l t-r986
t7-l t-1988

l. Hedde Hoekstra
Trainers; Jan v.d. Wal{entie Kirkenier
Leiders : Henk v.d. Krieke/Cees Troost
Trainingstiiden; Maandag 18.00- 19.00 u.
Woensdag I 8.00- 19.00 u.

lers.

C-iunioren:
Geboren tussen l -8- I 982 en 3 I -7- I 984.
Dispensatie mogelifk voor leeftiid tussen
3l-7-1981 en l-8-1982.
Dispensatie mogelijl< voor max.4 spelers.

D-ouoillen íl l-tallen):
Geboren tussen l-8-1984 en 3Í-7,1986.
Dispensatie mogelijk voor leeftiid tussen
3 I -7- I 983 en I -8- I 984.
Dispensatie mogelilk voor max.4 spe-

D-pupillen (7-tallen):
Geboren tussen l-8-1984 en 3l-7-.|986.
Dispensatie mogelijk voor leeftiid tussen
3 I -7- I 983 en l -8- I 984.
Dispensatie mogelijk voor max. 2 spe-

27-8-t981

T.Johannes Niidam
8. René Eiizenga

7-8-1982

9-9- I 98s

Romkema
l0.Albert Niiholt
ll.Tjitze Niidam

26- l- I98 I
30-8- 1980

2. Sander Postma

22-r0-1985

12. Jelle

3.

Anthony Vink
4.Jelmer de

23-8- I 986

I

Jong
5. Hindril< de Jong
6.Jorrit Bergsma

4-7-1986
3- 12- 1985

7. Rinke Beimin
S.Jacob v.d. Bij

4-5- I 986
28-7- I 985

D-pupillen l-8-1984 en 3l-7-198ó.

9. Hans

L Marten Huisman

-(keeperl)

Geboren tussen I -8- I 988 en
Geen dispensatie mogelijl<.

3

I

Rijskamp l2-3- 1985
23-l-1985
I LAte deJong
Remco

12. Bart Jan

Westerhoven I 7- l- I 985

l3.Tom Proot

I

Krieke
Niidam

5-9- I 985

l4.Jitske v.d.

l9-ll-1985

Marrit

17-7-1985

15.

6. Karin Rodenburg I 6-5- I 986
9- I 2- I 985
I 7. Chantal

I

Trainers: Piet Tiisma/H

en

rico Veerman

Leiders : PietTijsma/Gerke van
Kalsbeek/Arie Postma (ass.)

Trainingstijden:Dinsdag 18.00-19.00
u.

-7- I 988.

Beimin
Hiemstra

l. Jelmer
2. René
3

I

-7- I 990,

F-pupillen l-8-1988 en 3l-7-1990.

18.00- 19.00 u.

Níet voldoende leden.

Bergsma
Berg
9. Loek Proot
l0.Jeroen Mulder
S.Jelmer v.d.

E-ouoillen l-8-198ó en 3l-7-1988.

3.Arnold Oosterbaan 5- l- 1988

I -6- I 984
25-9- 1983

2-2- 1983
8-3-1983

30-I l-I982
6-l-1983

I l. Robbert v.d.Torre l2-6- 1983
I 2, Bauke Paul Kleefstra I 0-5- I 985
13,

29-5- 1988
20-5- 1988

2l-5- 1984

3. Dennis van Marrum
(keeper)
I 6-2- r 984
4, Nico Veld
I 8-5- I 984
v.d.Wal
5. Frederik
22-7-t984
Watzema
6. Johannes

7.Ate

Bergsma
2.Anno Huisman

s-r0-t985

9.Jan Meester
10,

C-iunioren l-8-1982 en 3l-7-1984.

F-pupillen:

LAalzen

l-2- 1986

Donderdag

Geboren tussen I -8- I 986 en
Geen dispensatie mogeliik.

t5-12-t981

6. Ronald Wilkens

lers.
E-pupillen:

9-l t-r98r
t5-t l-t981
4-4-t982

Keekstra

lers.

2. Marten Meester
3. Sander v.d.Velde

4. Klaas Voolstra
5. Harm Watzema

spelers dispensatie hebben.

B-junioren:
Geboren tussen l-8-1980 en 3l-7-|.982.
Dispensatie mogelijk voor leeftijd tussen
3l-7-1979 en l-8-1980.
Dispensatie mogelijk vóor max,4 spe-

B-iunioren l-8- 1980 en 3 l-7- 1902'

14.
15,

Gysbert v.d. Heide 30- 10- 1984
Maarten v.d. Heide I 5- l0- 1984
26-9-1984
Franke Smits

Jacob

3.Theo

deVries

Huisman

t7-t-t982
23-7-t981

3-10-1980
28-6- 1982
28- 10- 1982

Trainers: Sybrand Oosterbaan/
Cees Reitsma
Leiders : Sible de Roos/Sybrand
Oosterbaan/Cees Reitsma
Trainingstilden:Dinsdag 19.00-20.00 u,
Donderdag 19.00-20.00 u.

f

EUGDTRATNTNGEN NTEUWE

$e

sErzoEN.
Alle jeugdtrainingen in het nieuwe
seizoen beginnen weer m.i.v. rrràËrÍrdag 12 augustus (week 33).
Waarvan akte!!!
Trainingstiiden v.v. Oldeboorn seizoen 199ó-1997.
Maandagl

l.August Faber

I. Sietze Akkerman

2.Johannes Poepies

2.Wietse Huisman

3. Jan

Visser

4. Pieter Poepies

5. Roelof Jelsma
6. Sible de Roos

5. Cees Reitsma

7.Jan v.d.Wal (k.)

7. SieteVeenstra

LJacob Stulp
9. Ellert Quarré

L HenricoVeerman

Akkermans
I l. Erwin Hiemstra
12. Foppe Nieuwenhuis

10. R van

l3.Willem Procee

I3.Wietse Huisman Jr.
l4.Andreas de Boer

10. Haiko

E-pupillen

18.00-19.00 u.Jan v.d,Wal

Dames

Jentje Kirkenier
20.00-21.00 u. Pieter

Poepjes

3. Sybrand Oosterbaan

4. Henk v.d. Meulen

14.
I

BertVeld

5. Broer Voolstra

6. Johan

Tijsma

W deVries
Warmerdam
ll.Jan v.d.Woude

9. Siemen

12.

Lutsen ldsinga

I

5.Jurjen de Jong

I

.

Wilkens
Jelger Hoekstra

16. Jan

Dinsdag:

17.

Tijsma

Voolstra
Witteveen
C-junioren
Kalsbeek
Siete
4. Jentje Akkerman
Veenstra
S.Jan Meester
B-iunioren
19.00-20.00 u.
6. HenkVink
Sybrand Oosterbaan
7.Jan Bethlehem
Cees
S.Willem van Kalsbeek
Reitsma
9. Cor Mulder
A-selectie/B-selectie 20.00-2 I .30 u. 10. MarcelVeerman
Bonne deVries
I LJan v.d.Vlugt
12. Erik v.d. Krieke
Woensdag:
13. Hans v.d. Krieke
l4Johannes Poepjes
E-pupillen
I 8.00- I 9.00 u. Jan
5. Rinse de Vries
v.d.Wal
16. SipkeVink
I 7. Leo Hamburg
Jentje
Kirlcenier
lS.Wiebe Jager
Keeperstraining jeugd 19.00-20.00 19. PedroVieira
u. Jan v/d Wal
20. Manuel Nkasa
Dames
19.00-20.00 u.
21. Mbala Mputu Jaoa
D-pupillen I 8.00- I 9.00 u. Piet

rico Veerman
I 9.00-20.00 u. Johan Tilsma

H en

L Janco

2.

feroen
3. Gerke van

I

Sietse Bergsma

2. Klaas Akkermans
3, Johannes Brouwerl
4. Bouke Haspels

S.Tjibbe Meester
6. Hendrik Nieuwland
7. Uilke

Nijholt

8. Meine Kleefstra
9. Binne Oosterbaan

DurkValk (k.)
l.ThomasVoolstra
12. DickWesterhoven

10.

g

I

t3. Richard Dijkstra
Gerard Kliin
I 5. H. Hartmans
I6.Jan de Boer
14.

I

7.Jan de Jong

18.

Harmen Ament

19. Kees v.d.Velde

Henk Vinl<

3e/4e

elÍtal

20.00-2 1.00

u.

Donderdag:
D-pupillen

18.00- 19.00 u.

B-junioren

19.00-20.00 u. Sybrand

PietTijsma

HenricoVeerman
C-junioren 19.00-20,00 u.Johan
Tijsma
Siete Veenstra
Oosterbaan
Cees Reitsma

Vriidag:

B-selectie

19.00-20.00 u. Bonne
de

A-selectie

de
PT I 70596

Vries

20.00-2 1.30 u. Bonne

Vries

Bovenstaand is een globale indeling van het aantal seniorenleden die we in het nieuwe seizoen

tot

onze beschikking hebben.Zoals een ieder kan zien zijn er maar liefst l0A-junioren aaÁ de senioren toegevoegd,zodat we nu voor 4 teams wel erg ruim in de spelers zitten. Momenteel zijn we
intern aan het beraden of er eventueel een vijfde team bij zal moeten, of dat we het toch met
deze vier teams moetên redden (er zitten nl. ook nogal een paar twijfelgevallen bii). Mochten er
bij deze seniorenleden nog spelers staan die volgend seizoen niet meer willen spelen,willen zij dit
dan gaarne z.s.m. melden bij onze penningmeester (voor 30/6, anders loopt de contributie nog
een heel seizoen door). Mochten er echter ook nog nieuwe leden zich willen aanmelden, dan ook
gaarne z.s.m. bil de penningrneêster.

Interfloetse
ln onze rubriek "lnterÍjoetje"

Naam:
Geboren:
Burgerlijl<e staac
Schoenmaat en merk:
Speelt inl
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste film:
Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskosg
Hobby's:
Mooiste man en/of vrouw:
Favoriete club:
Favoriere 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 tv-presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Slechtste muziek:
Favoriete andere sport:
Onderschatte voetballer:
Overschatte voetballer:
Hoogtepunt:
Dieptepunt
Ambities voor de toekomst
Beste krant/tijdschrifc
Slechtste krant/tijdschrifu
Een hekel aan:
Kwal van de voetballerij:
Bewondering voor:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten;
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 altijd al kwijt

wou:

v.v.

Oldeboorn:

Jelle Teunissen

22-09-70
ongehuwd
Lotto 44
le klas damclub ontspanning
Oldeboorn alle teams (niet tegelijk)
hips, ughe ughe hips
het kan maar het veroorzaalct zwabberknieen
Exodus

One flew over the cookook's nest
Nicholson
Wokkels
voetballen,Voetbal, dammen, biljarten, wielrennen

Jacl<

Sharon Stone
Heerenveen
SheffieldWednesday

Chris Waddle
Kevin Keagan
HelaasAJAX
Go Ahead Volendam

Dick Jol
Luiten
tiskefet
Kars van lersel
Hans Kazan
Radio 3

HenkWestbroek
Rock, Blues
alle zeer zware metalen

atletiek
Leroy Echteld
Reiziger
Be Nevis, hoogste berg van Schotland
diepe zwembad Terherne
motorrijbewijs halen, meer verdienen, meer uitgeven

Leeuwarder Courant
telegraaf

supporters die commentaar op de leiding geven
Jesus Gil E Gil

Scheidsrechters van 19 jaar
Jan Dolstra

Al diegenen die bii Leo Hamburg er een bende van maken
DurkValk
Reiskostenvergoeding voor de grensrechter

met een suípak om je knie een greppel langs het veld draven met
een estafettestokie in ie hand
kan die gemeente nou eindelijk eens duidelijk maken wat ze wel of
niet met onze club en onze velden willen doen of latenl
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DSTAN

D

EN V.V.OLDEBOORN

Eerste elftal

22-42 44-30
22-42 4t-28
22-36 42-34
72-33 33-25
22-30 4t-43
22-79 49-40
22-29 36-3
22-27 38-32
22-26 35-49
22-23 36-48

0l

Zandhuizen
02 Warga
03 Terschelling

04 de Westhoek
05 Haulerwijk

0ó Oldeboorn
07 T.F.S.

r

08 Udiros
09 Oldeholtpade

l0

Langezwaag

ll

Aengwirden

22-t9
22-t8

l2 SportVereent

25-39
3

r-52

TWeede elftal

0l

20-52
20-47

Langezwaag 2

02 Nieuweschoot
03 Heerenveen 5

5

20-34 óó-3ó
20-29 5 t-55
20-27 4t-48
20-27 4s-s6
20-26 59-49

05 Sneek BP 6
06 Joure 6
07 Read Swart 4
08 Renado 4
09 Udiros 3
l0 Warga 3

r9-23 70-6t

20-8
20-7

I I Jubbega 5

03 Joure 9

Bakhuizen 4
Renado 5
F.F.S. 3

G.A.V.C.7
Friesland 6

02 Renado 6
03 G.A.V.C.6

lrnsum

9-t4
9-t3
7-12
9- t0
9- t0
8-9
8-0

5

Sneek Bp 7

Nicator

6

Langweer 2
Frisia 8

t0 F.vc.

6

9^19 33-r
9-16 26-30
9-t2 20-t6
9-12 t5-21
r0-t2 t8-36
t0- il
17-22
9-7 t2-3
9-6 t9-48
r0-4 a8-42

26-t9

C-funioren

t5-25

0l Heerenv.

t4-t0

02 Renado Cl

I

4

8-72
8-17
9- 15

46-6

zs-t6
74-24

Boys C2

19-21

03 Oldeboorn Cl
04Tijnie C

t9-30
9-43

05 de Sweach C I
06 Heerenveen C3

I

617-48
18-43

I
Heerenv. Boys 4
G.A.V.C, 5
Haskerland 6
06 Joure 3
07 G.A.V.C.7
08 Read Swart I
09Apollo-Eng.l
l0 lrnsum 2
02
03
04
05

Spikerboor'87

Damesvoetbal
O

I

Houtigehage

I

02 o.D.v. I
03 Drachtster Boys
04 Eastermar I

05 Read Swart
06 Olyphia I

I

09 Oldeboorn

I

I
I

108-47

7-33 63-47
t8-30 83-73
I

17-28 84-75
17-21 77-83
17-20 56-78
18-20 5l-83
I8-lI 78-lII

l7-l

9-25
9-24
9-r8
7-13
9- 3
8- r0
8-9
9-9
9-3
9-3
r

l0 SportVereent

l17-34

0SWolvega C3
09 Oldeholtpade C
l0Jubbega Cl
I

0l

Oudehaske Dl

02 Oldeboorn Dl
03 Wolvega D3

04 SportVereent Dl
05 o.N.s, D2

39-7
43-9

07 de Blesse D
08 Joure D4

06w.vvs. Dt

03 Heerenv.Boys A2
04 BalkA2
05

WispoliaAl

06 O.N.s.A2

0TWolvegaA2
08 Oudehaslce A I
09 Black BoysAI
l0 Heerenveen A2
I I Oldeboorn Al

t6-17

E-Pupillen
0lWarga El

t4-23

02 Heeg El

l5-35

t0-24
8-36
8-40

t4-42 t5t-8
t4-34 43-32
t4-20 24-31

t4-t7
t4-t6
l3- t4
t4- 3
t3-4

22-35
29-34
28-48
25-56
4-82

t2-17
l4-3 I

03 Renado

t4-37'

04 Oldeboorn El
0s H.J.s.c. Er

l4-42 85-14
t4-29 46-34
t4-27 57-31
a4-2t 40-30
t4-15 l8-28

6-39

06 Langweer

14-

E

I

EI

r

F-Pupillen

t0-20

43-14

OI G.A.VC. FI

l0-

27-27

02 Langezwaag

2s-29

03 Oldeboorn

t4-20

04
05
06
07
08

19-27

19-24
I

3,48

18-42

7-46

I

3

4-8

t4-5

52-7
55-8

r

t0-4
t0-3

23-13
29-22
29-27
15-24

22-t0
20-r0

t0-30

t7
t0- t3
8- t r
t0- I I
8-9
0-6
9-5
t0-2

rr-8

t

I

Et
08 G.A.V.C. Et

9-24

t9
It-t3
It-12
I t-t2

D-Pupillen

57-142

A-Junioren

0l Aengwirden Al

I

ct

07w.\ ls,
'02 LangezwaagAl

38-6

t-25 39-16
I t-25 26-8
t t-71 33-22
I t-

I Oosterstreek Cl

t2v.v.t.

0-25

t0-19

0TWispolia Cl

Zaalvoetbal
0l Noord Hebostone

r

I

2t-24

I

Nicator 7

Vierde elftal
0l Oldeboorn 4

23-93

r0-30 67-7
I 0-20 37- I I

02 M.K,V 6

l0 Lemmer Bentex
Oldeboorn 3

t9-t08

05
06
07
08
09

07 de Blesse 2
08 Rottevalle I

Derde elftal
0lAkkrum 4

ll

77-28

r9-34 72-4t

04 Oldeboorn 2

04
05
06
07
08
09

69-t7

I

04WZSiPheifer

77^59
r

9-43

14-62

4-36 57- I 5
t4-36 52-l
t4-33 5r-ró
I

F

I

FI

I

Mildam Fl

14-25

5t-26

Oosterstreek Fl
de Westhoek F I

t4t4- r

t8-29

Read Swart
Olyphia Fl

FI

15
I
t4-6
14- I

t8-40
9-44
2-77

Sp@ns@rh@ekle
KOOPT BU

DERS!!!

ONZEADVERTEER-

- MDM

flancoVoolstra)

Meesterzuiper (lan Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel duidelijk)
10. Katje (Harm Oosterbaan)
I l. lk en mien broer (Kor Mulder en
8.

DOETVERKO-

ADVERTEREN

PEN!!!

Wilt u ool< een advertentie in ons clubblad

T.Jossie

plaatsen?

Neem gerust even contact op
v.d.Woude tel.631772

metJan

JelleWierda)

- JAC. KNOL B.V OLDEBOORN
- AUTOSPUITBEDRUF ELZINGA IRNSUM

Siep Grotenhuis)
13. Lytse Louw (an Visser)
14. Lillehammer'94 (een weddenschap)

-AUTOBEDRUF\ lV.D. KRIEKE
- FRIESLAND BANK
- RABO BANK
- HOTEL GOERRES OLDEBOORN
- M. URFF OLDEBOORN

15.ïG.V (lransport

- BOUWBEDRUF

12. Piet Snikkel

& Co, (Cor Brouwer

WEDSTRIIDBALLEN

l6.W.A.S.H. and Go
Sietse en Harke)

1994-1995V.V.

17. D.V.Trofee

SEIZOEN
OLDEBOORN.

SËRVICE

OLDEBOORN/SNEEK/HARLINGEN

&

GroupValk)
(Willem,August,

(DouweVenema)

R. DEVRIES

OLDE-

BOORN
- CORAAUTOMAïISERING OLDEBOORN

Nintendo Jentie (fentje Akkerman)
FLUID SYSTEMS DRACHTEN
l9.WK 94 (WeddenschapWKvoetbal - CAFE MOEKE DE BRUIN OLDE18.

Devolgende bedrijven hebben ditseizoen reeds een bal aangeboden voor
een wedstrijd van Oldeboorn l.
Waarvoor uiteraard onze hartelijke

danl<.

*Anne Niidam Oldeboorn (onze
ste

supporter)

trouw-

* Smulboetiek Cafetaria 't Anker

* Fa.Y. Rodenburg Aldeboarn
* Hotel Goerres Aldeboarn
* Café Moeke de Bruin Aldeboarn

Meulen
* L.Visser &Zn.lnt.Transport
* Knol B.V
* M.D,M. Service
x Drukkerij de
Jong
xWillem Scholte
*Van Elst en Oosterbaan
* Been Assurantiën B.V.
Jaap

BOORN

Kalsbeek)
en

van der

24. Bokkema flohan
25, Frankie Boy (Frank van

(Catharina,Anet,Anet,

Bea)

'3 l. lt Boarnster Kwartet ( Ook

een

weddenschapWK voetbal '94)
32.Tegelbedriif Roel HofstedeAldeboarn
05663- 1645

winst'

Postma)
34.

"Do Kachel, lk ek kachel"

(Jubbega 5)

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

Haspels)
37. Hamburger (Leo Hamburg)
38. Baas Klaas (Klaas Akkermans)
39. "Mr. Been" (Jan Niidam)

40. Melle House (HenricoVeerman)

\MIE VOLGT?!?!?
opgeven kan bij Binne oosterbaan tel.

PR-kommissie v.v.

Oldeboorn.

Club van 100 v.v.

|'768,

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

Oldeboorn

l. Sl<íneslcopper (Haaye v.d. Heide)
2. Moeke de Bruin (een café in

Oldeboorn)

3. Brothers Booze (Johan, Roelof en

Tiisma)

Piet

eniging besteed voor "goede doelen". Er
is het afgelopen seizoen o.a. een nieuwe
stofzuiger, een kallcwagen, ca,30 nieuwe
ballen, stof voor nieuwe cornervlaggen,
een andere afwasmachine en een koffiezetapparaat voor aangeschaft.

4. Kees v.d.Velde (lijlct mii duidelijk)
5. Bosra Sports (de maker van de

ies)
6.

Zico (Binne Oosterbaan)

bord-

BEL 05663- 1772

- APOLLO ENGINEERING
café)
- ROEL HOFSTEDEVAKKUNDIG
27.Wobma Fourages (duidelijk liikt mii)
28.Anne Niidam (de trouwste suppor- TEGELWERK

33. Marten de M0s (aliasWichard

de

FA. RODENBURG OLDEBOORN
ARK EN REAU OLDEBOORN

,

26.A+3xH te A. (het andere

29. Black &White (Marcel en Jikke)
30.Wy passe net op sa'n buordsie

melden bii Jan v.d.Woude tel.1777.
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 wedstrijdbal lcost
u f. I00,-- Hiervoor ontvangt u van
onze penningmeester een nota, die
belastingtechnisch weer aftrekbaar is van

-

Warmerdam) - HORA OLDEBOORN

ter)

Wilt u in de toekomst ook een wedstriidbal schenken voor een thuiswedstriid van Oldeboorn I dan kunt u dit

-

Roelof)
- TRANSPORTBEDRUF L.VISSER OLDE22.JeppeTjengberg (SietseAkkerman) BOORN
-WILT U OOK EEN RECLAMEBORD
23. Bettel (Jan Bethlehem)
Fokkema)

Aldeboarn

*

1994)

20. Calimero (Gerke van
-21. de Heavy's (Sible, Henk, Ellert

RECLAMEBORDENV.V. OLDE-

BOORN

4

INLICHTINGEN OVER EEN RECLAMEBORD KUNT U KRUGEN BU JANVAN
DER WOUDETEL.631777

Nl

fieuws ven :de redaktfie

BELANG RrrKE DAïA V.V. OLDEBOORN.

urTsLAG

PRETLOTERU.
Het winnende lotnummer is geworden
8526

Taterdag I 5 Juni
Afsluitende feestavond met om 19.00

De prijswinnaars zijn:

Algemene ledenvergadering in de kantine. aanvang 20.00 uur.

IEUGD OP HET SPORTVELD.

Wij vinden het nier erg als jullie af
en toe een balletje trappen op de
sportvelden, maar iedere keer
halen jullie de netten achter de
goals naar beneden.Als dat nou
niet zo'n grote moeite is, dan lilkt
het ons ook geen grote moeite om
ze na afloop weer even omhoog te
hangen. Dit i.v.m. het grasmaaien.

Mochten er nou toch onverhoopt
netten kapotgemaaid worden, dan
zullen we toch trachten de kosten
op jullie te verhalen. Dus trek a.u.b.
iedere keer weer even de netten
omhoog!!!!

Het bestuur.
OPROEPAuAN I\LLE

LEIDERS/TRAINERS.

WILLEN
IN DE MAAND
JUNI ALLE
'ULLIE
BALLEN/SLEUTELS/SH I RTS/
WATERZAKKE N/WE D STRU DADMINISTRATIE ETC. I NLEVEREN
BU MU.WE \^/TLLEN NL.ALLES
INVENTARISEREN EN EVENTUEEL NIEUW MATERIÁuAL AAN-

SCHAFFEN. DE LETDERS KRtrGEN GEEN NIEUWE BALLEN
ALS DE OUDE N|ET ZUN |NGELEVERD!!
VOORALLE JEUGDLEIDERS
GELDTTEVENS DAT DE COMPLETE WEDSTRUDADMT NTSTRATIE (RODE BOEKJE + SPELERS.
ANALYSES) Z.S.M. Dr EN EN TE
WORDEN INGELEVERD!!!!
PIET
S. DE GROOTSTR.2ó

MOCHT tK NtETTHU|S ZUN,
LEG HET DAN A.U.B.ACHTER.
HUIS NEER MET DE MEDEDELING VAN WIE HET AFKOMSTIG
P.S.

ls. BUvooRBAAT DANK.

en

wedstrijd correct ten opzicht van de
medespelers, leiders, trainers, scheidsrechter, grensrechters, tegenstanders en
het publiek.

*We accepteren individuele of team-

dameswedstrijd.

Vrijdag 20 september

xWe gedragen ons tiidens de training

I . Johan Tijsma 85 l2
2. Kees Kalsbeek 8400

3.

Jan

Meester

8320

Mededeling voor de D-pupillen van
het afgelopen seizoen.
Op

3l

meí werd ik door enkele veront-

ruste ouders/spelers gebeld met de
vraag of men de dag erop (zaterdag I
juni) ook nog naar de Nationale
Voetbaldag in Heerenveen zou gaan. Dit
ïas echter niet het geval (anders had
men wel bericht. gekregen). De reden
hiervan was dat biina alle teams op die
dag een toernooi dienden af te werken
in Aengwirden. Het is echter nu gebleken
dat de D-pupillen maar I toernooi hebben afgewerkt na afloop Van het óeizoen.
Nu zit er misschien voor de spelers van
de D-pupillen van het aígelopen seizoen

nog iets in het vat voor zaterdag I 7
augustus a.s. Een trip naar,......lk moet dit
helaas nog even laten voor wat het is,
.aangezien het nog niet helemaal zeker is

of we wel een uitnodiging hiervoor ontvangen. Het is een spektakel ergens in
het land waar die dag 43.000 spelers
aan deel kunnen. Per vereniging mochten

we l7 spelers en 3 begeleiders opgeven,
maar zijn we aÍhankelijk van de organisa-

tie of we uitgenodigd worden, Zodra ik
bericht heb, dan kriigt iedere speler die
dit seizoen in de D-pupillen heeít
gespeeld van mij persoonlijk bericht.
Hopelijl< horen iullie z.s.m. van mij.
Piet.

Voor al hetjeugdkader en ieugdspelers:
Enkele regels waar we ons aan gaan houden:
x

Je dient in principe beschikbaar te zijn
voor alle wedstrijden ook als deze in de

valcanties vallen. Bedenk goed dat je

met een teamsport (meerdere spelers)
bezig bent.
*We zorgen ervoor dat we bij iedere
wedstrijd het juiste tenue aan hebben,
dus shirts van de v.v. Oldeboorn, een
zwarte korte broek en zwarte
sPortkousen.

sancties oí maatregelen in belang van het
team (de ouders zullen hiervan eventueel in kennis worden gesteld)

*We vertiekken voor alle uitwedstrijden
bij de kantine (dus niet meer in

erkebuorren).
Chauffeurs ook opgelet! Hiervoor geldt
altijd: "Samen uit - Samen thuis!!!"
xWe zijn tijdig aanwezig voor vertrek bij
uitwedstrijden.
* Het geld voor de chauffeurs wordt
voor vertrek ingeleverd bii ie leider.
Deze verdeeld het onder de chauffeurs.
x Bij thuiswedstriiden en trainingen ziin
we een half uur voor aanvang Van de
wedstri.id aanwezig op het sportcóm'
Tsj

plex.

*We staan 5 minuten voor de training
gereed op het veld.
*Als je niet kunt trainen, dan dien iezelf
voor een vervangende training bij een 4
ander team te zorgen.
xAls er op zaterdag een wedstriid wordt
afgelast, dan gaan wetrainen (alleen wan-

neer het weer en het veld dit toelaten).
Dus als le geen afbericht kriigt om te
voetballen, dan kom je gewoon naar het
sportcomplex om te trainen (of een
vervangende aktiviteit).
xWe gaan 2 lceer per week trainen.
Bedenk wel dat je studie altijd voor
moet taan. Kun je niet trainen of
voetballen, dan moet ie dit tijdig afmelden bii je trainer en/of leider.
x Alle elftallen gaan in een 4-3-3 systeem
spelen. De leiders en trainers maken ie

wel duideliik wat dit inhoudt.
xVan alle wedstrijden (oefen/beker/competitiewedstrijden) moeten verslagjes
worden geschreven voor het clubblad.
De leiders wiizen hiervoor spelers aan.
Worden de verslagjes niet ingeleverd,
dan volgens er sancties in de vorm van
wisselspeler of reserve de volgende
wedstrijd.
*We doen vanaf de C-junioren een
gezamenlijke warming up en cooling
down.
*
Je kunt, in het kader van het Jeugdplan,
op meerdere plaat- sen komen te spelen
in het elftal tiidens het seizoen. De
bedoeling hiervan is dat ,je leert om op
meerdere plaatsen inhet elftal te kunnen
spelen. ls beter voor je ontwikkeling.
xVoor spelers die eventueel een sportlceuring wensen, willen we hiervoor de

mogelijkheid creëeren.

* ledereen draagt scheenbeschermers
ter voorkoming van blessures,
*Advies is om tot en met D-pupillen
alleen te spelen op voetbalschoenen met
vaste noppen (dus geen schroefnoppen).
Dit ter voorkoming van vervelende
en kel/gewrich ts b ess u res.
* Mocht je een blessure hebben, laat dir
dan altild je leider/ trainer weten.Vy'e
beschil<ken inmiddels ook over een verzorger binnen de v.v. Oldeboorn.Voor
een blessurebehandeling kunnen we hen
(Uillce Nijholt/Dick Westerhoven) altijd
benaderen. Blijf nooit te lang met een
blessure rondlopen.
x De EHBO-kist staat in de bestuurskamer. De v,v. Oldeboorn zorgt ervoor dat
I

*We nemen altijd een trainingspak mee
(of trekken dit reeds thuis.aan).
*We nemen altijd een extra t-shirt mee
om dit eventueel in de rust onder het

:,

Zaterdag l0 Augustus VIOD I -

J.Tijsma

65

P.Poepjes

Oldeboorn I
Zaterdag l0 Augustus VIOD 2 Oldeboorn 2

WHuismanWzn

60
57
57

Aanvang 13.30 na aÍloop life muziek.

S.Veenstra

55

S.Oosterbaan

55

D.H,Akkerman

53

Boornbergum

I

S.WdeVries

I

-

19.00

Zaterdag lTAugustus Oldeboorn I
D.VVP

I

-

19.00

Zondag l8 Augustus Oldeboorn 2 THOR 2 t0.00
Vrildag 23 Augustus Akkrum I -

Oldeboorn

I

I9.00
Vrijdag 23 Augustus toernooi voor C-

-

Jun.

te Grouw

Zaterdag 24Augustus toernooi voor BJun. te

Akkrum

Zond4g 25 Augustus Bakhuizen 2 -

Oldeboorn 2 13.00
Zondag 25 Augustus Oldeboorn
Nieuw Roden I 15.30

* Bil slecht weer nemen.we voldoende
;

I

-

l<leding mee.

+Ter voorkoming van voetschimmels
adviseren we jullie om badslippers aan te
trekken tijdens her douchen.
* Na de trainingen en wedstrijden laten
we de kleedkamers altiid netjes achter.
Hier zal goed op worden gelet!
*We maken geen rotzooi op en rond de
velden.
* Na de trainingen ruimen we al het
materiaal weer op. Dus ool< de ballen
worden allemaal weer opgezochr.
* Mocht je problemen hebben, maakt
niet uit wat, meldt dit dan bif je leider oí
trainer.Je mag het ook geliik melden bij
Jan Nijdam (jeugdvoorzitter)

of

PietTiisma (sporttechnische zaken). Blijf
ook hier nooit mee rondlopen. Bedenk
altijd: "eerlijk duurt het langst".
xAls laatste (en belangrijkste) gaan we
met z'n allen trachten er een heel leuk
voetbalseizoen van te maken, waarin het

plezier voorop dient te staan. Niet
iedereen wordt l<ampioen!

C.Reitsma

52

S.Alckerman

5l

H.Veerman
R.v.Warmerdam
PA.Kalsbeek

50
49

Dinsdag 2TAugustus Oldeboorn

Oldeboorn

'

I

-

2 19.00

Woensdag 28 Augustus toernooi voor EPup.

47

W.Huisman Szn

35

L.ldzinga

35

J,v/d Woude

3t

A.Faber
H.vid Meulen

29

J.Hoekstra

25

D.Vall<

l9
t2
l0

E.v/d

voetbalshirt aan te trekken (is schoon en
droog, dus lekker warm,voor de

2ehelft).

Trainingsopkomst seizoen 95/9ó
Aantal trainingen ó9

Dinsdag l3 Augustus Oldeboorn

we hier altiid tijdens trainingen/wedstrijden bii kunnen komen.
*We nemen altijd douchekleding mee.
Douchen is verplicht.

oEFENWEDSTRUDEN EN TOERNOOIEN V.V.OLDEBOORN.

Woude

J.Stulp

29

S.de Roos

L

J.Voolstra
Joh.Poepies

4

J.Braaksma

2

J.Visser
W.Procee
J.Akkerman
J.Meester
J.v/d Wal

6

I
I

I
I
I

Topscorers eerste elftal seizoen 95i96

te lrnsum
S.Veenstra

Dinsdag 3 September toernooi voor DPup. (7 tal)

te Oldeboorn

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

2t

D.H.Akkerman

t0

P.Poepjes

9

H.Veerman
S.Oosterbaan
S.Akkerman
C,Reitsma

7
6

4

J.Tijsma

3

J.vld Woude

2

W.Huisman
A.Faber
PA.Kalsbeek

')

5

I
I

d

Feestavomd

.)

SETZoENAFSLU tTt NG V.V. OL,DEBOORN
De grootse seizoenafsluiÉng van deV.V. Oldeboorn is mede mogelijk gemaakt door de sponsors van die
,r

betreffende avond. te'weten

T.G.V. Heerenveen
l. Scheoer
O. Procee
De wedstrijdbal van de die avond te spelen partii tussen ons dameselftal en een team van ons bestuurliik kader is aangeboden door
Been Assurantiën Sneek. Deze bal. voorzien van de handtekeningen van de spelers van S.C. Cambuur Leeuwarden (o,a. Leonard

FEER BOKAAL worden uitgereikt

EfimdsGend F"P. ven

der Feer Bekaail

Naam

Elftal

Doelounten

Naam

Elftál

W.van Kalsbeek
D.Westerhoven

Derde
Vierde

27
25

J.v/dWoude
H.Vink

Eerste
Tweède

J.Braaksma
S.Bergsma
PPoepjes

Tweede

2t

S.Vink

Derde

Vierde

l7

M.v/d Meulen

t5

E.Poepjes

N.Akkerman
H.Ament

Eerste
Dames

t4

WHuisman

Vierde

r3

S.Veenstra

Eerste

t0

PA.Kalsbeek
G.van Kalsbeek

B.Oosterbaan

Vierde

t0

J.Hoekstra

Dames
Dames
Eerste
Eerste
Tweede
Tweede

H.Veerman

L.ldzinga

ïWeede

J.Akkerman

Eerste
Tweede

S.de Roos

B.Haspels

Vierde

Tweede
Tweede

C.Reitsma
S.Oosterbaan
M.Nkasa
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