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Nfieuws \zan de aktilvfiteitGh=

Colofon.
" De Zwart rVitten
"clubblad van
de voetbalvereninging
Oldeboom,

komnmnf
Zoals het kopje hierboven alaangeeft
gaat dit stukje over de aktiviteitenkommissie.

37e jaargang
nummer ó

Maar wat is dat nou eigenliik die

aKi'

viteitenkommissie?

sfie

deaktiviteiten. Als jullie ideeën of suggesties hebben horen we die graag.
Gaat er met de komst van de aKM'
tcit€nkommissie nog wat veranderen

binnen de WO?

Dit jaar is vanuit het bestuur besloten dat

Ja, er gaan een aantal dingen verande-

eenmaal pet W{ee weken

zaken zoals kantine-, schoonmaak-, en
andere aKiviteiten beter "gebundeld"

oplager
2óO exemplaren,

konden worden. Hieruit is de aktiviteitenkommissie uit voort gekomen.

ren. Voorlopig heeft dit alleen betrekking
op de kantine. Er za door ons gewerK
worden aan de representativiteit van de
kantine. Voor de kinderen zal een leuker

Redaktie:

\#ie zitten er in deze kommissie?

verschijning:

Joukje Dijkstra , AlieYeerman (alleen
bestellingen kantine), Mariska van der
Meulen, Monique Hoelatra, Simone
Haspels, Kiki Harstra, Sierou van der

Harm Oosterbaan

Drultwerk::
Drukkerij de Jong

Hade en Griet Valk.

vaste medewerkers:
Sjieuwe Huisman
Harm Oosterbaan

zoal doen?
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Wat gaat de aktivitcitenkommissie

uuR

redaktieadres
Harm Oosterbaan
swettebu orren 29

Zoals al eerder aangeg€ven houden wij
ons bezig met het "kantlnegebeuren''. Dit
houdt in de roosters maken voor kantine
(bar) dienst, schoonmaken en het doen
van bestellingen. Ook zullen er net als
voorgaande jaren aKMiteiten georganiseerd worden voor zowel dejeugd als

voor de "oud€ren". Alleen zullen wij
proberen het voor iedereen nog aantrekkelijker te rnaken om oP de door ons
georganiseerde aktiviteiten te komen!! De
eerste aktiviteit voor de jeugd is al op
zaler dag 21 decemlcrzr 1 99 6. Hierover
wordt de jeugd nog nader ingelicht,
maar neem rnaar van ons aan dat dit heel
leuk gaat worden. Op zaterdag 11 januari 1997 organiseren we voor de "volwassenen" een nieuwjaarsbal' Het is de
bedoel ing dat elk elftal vertegenwoor-

digd wordt do<lr middel van eenleuke
act of iets dergelUks. Het bestuur heeft
reeds ïoegezegd voor ezn leuke acÏIe
zorgen. Dus bij dezet 1e,2e,3e, 4e,5e
en dames 1 laat je niet aan de kanl zelten door het bestuur en kom ook met
een leuke actlllll Maar ook over dit feest

vogt nader bericht. De aktiviteitenkommissie is voor de WO het "brein" voor

en gezelliger (speel- ) hoekie gemaaK
worden. lets anders wat ook meÏ de
kantine te maken heeft en gaat veranderen is het volSende. ln overleg met hel

bestuur is bestoten dat opschn;ven in de
kantine met ingang van 1 januari 1997
niet meer mogelijk is, Reden hiervan is
dat de controle onmogelijk is en opgeschranen bedragen niet of heel laat worden betaald. Wijhopen dat jullie hier
begrip voor hebben en dat wij kunnen
rekenen op j u ie medewerking . Ezn ver'
zoe$evan ons aan jullie is dan ook: val
de vrijwilligers die achter de bar staan er
niet op aanll Zij staan daar uit vrije wil en
bedenken de regels ook nietll Alvast
bedankt!
I I

Rest ons op dit moment nog één

ding:
hopen daï deze aktiviteitenkommissie een gunstig elfect heeft op de gehe'

\íij
le

WO

en dat

wij hiervoor mogen reke-

nen op jullie steun en medewerking.
De aktiviteitenkommissie.
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Trainer seizoen

1

de bestuurskamner
dezolder,ïenslotte

997 I 1 998.

Het is inmiddels een Saede ggrvoonte orn als bestuur in
november mej.. de hoofdtrainer van W Oldeboorn een
eval uatiegesprek te houden.
Naast het bespreken van het sporttechnisch beleid worden in dlt gesprek oo! de voomemens voor het volgende'èeizoen door baidá partïën uitseËbrokèh.
Gesteund door het door de leden goedgekeurde
beledsplan van WO, gaàt het'bestuur daailc'ij uit van de
betekenis van de trainer voor de club op lange termijn.
Door de prestaties van het eerste elftal had het bestuur in
de verleiding kunnen komen om de ingeslagen weg te
verlaten. Dat is wat ons betreft absoluut niet het geval.
\íij hebben in Bonne de Vries als bestuur unaniem het
vertrouwen uitgesproken enhem uitgenodigd om ook
voor het volgende seizoen als hoofdtrainer aan te blijven.
De afgelopen jaren is door Bonne veel energie gestoken
in het ondersteunen van het overige kader van de club.
Dit kader is inmiddels zo gegroeid dat zij instaat is om
zelfstandig het beleid uit te voeren. De hoofdtrainer zal
zich om die reden zich nog meer kunnen richten op de
ontwikkeling van de individuele - en teamprestatie van
de A- en B-selectie. Tot ons genoegen kunnen wij de
leden nu reeds melden dat Bonne deYries ons aanbod
heeft aangenomen.
25 april 1998 :75-jarig bestaan

W

Oldeboorn

Op zaterdag 95 april l999vierenwehetfeit dat

\

dezeoprozp:,

Wij komen graag in het bezit van historische attributen van

Deze attributen zullen worden tentoongesteld in de
Oudheidskamer.

lnformatiebij'Êvert Fdkkàmii,Tel.ó318ód'
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Agenda v.v. Oldeboom
Zaterdag 14 dec.
Jeugdvoetbalinstuif v.v. Oldeboorn (zie 23 nov.)

Zaterdag 28 dec.
Douwe Venema toernooi te Akkrum. Aanvang 18.00 uur.

Hans Brandsma
Jan Nijdam
Kees van der Yelde
Binne Oosterbaan
Evert Fokkema

Zaterdag í

Vergaderschema v.v.Oldeboom.

lnmiddels

Dinsdag íO dec.

voor deze dag een voorlopig programma

anders, voetbal centraal staan.Er worden twee wedstrijden gepland waar het advies aan oudere (ex) spelers

wordt gegeven om de conditie niet te verwaarlozen,
ln de zeer gewaardeerde rubriek "De oude doos van .,."
kan iedereen inmiddels tussen de regels hebben gelezen
dat er gewerkt gaat worden aan een jubileum document.
Yanzelfsprekend zal de dag worden afgesloten worden
meteen feesl.
Yerder zi)n de Oudheidskamer enhetvoormalige clubhuis (Moeke de Bruin) bij de activiteiten betrokken. Voor
deze dag worden tevens oud-leden uitgenodigd. ln een
latere editie van het clubblad zal een oproep volgen
voor de ons ontbrekende adressen. Omdat het meest
geschiKe seizoen voor de deur staat voor bezoe$es aan

'ii

Met ngang van. heden zijn óeide voetba lvelden verlcoden lerrein
voor een ieder die buiten de wedstnjden/trainingen om hier een
balletje willen trappen. De redenen hiervan zijn dat met name de
jeugd zijnlhaar verantwoordelijkheden niet kent. Telkens weer blijkt
dat men de doelneuen naar beneden haalt, en niet weer ornhoog
hangt. Ook laat men steeds meer rotzooi slingeren op en rond de
velden. Met name in de dug outs is het vaak een chaosl! Daarnaast
laat de toestand van de velden het momenteel niel meer loe daï ze.
extra worden belast. Het bestuur zal er dan ook strenger op loezien
dat e.e.a. wordt nageleefd. Brj overïredenvan dezeregels zalhet
bestuur onmiddellijk overgêan tot het nemen van sancties.
!íil de jeugd nu buiten de wedstrijden/trainingen om wel eenloalletje trappen, dan mag men gebruik maken van het trainingsveld.

Hendrik Nieuwland
Carl van Heel

is

"n

í

Jan de Jong

opgesteld waaryan we de inhoud slechts voor een klein
deelwillen'bekend maken. Het ochtenddeel zal grotendeels rr'rorden gebruikt voor actMteiten voor de jeugdleden. Naast de gebruikelijkerecepïie zal,hoe kan het

'{'i

'

het bestuur.

Oldeboorn 75 jaar bestaat.
Voor de organisatie van deze dag is een jubileumcommissie inmiddels alweer een jaar actief; ln deze commissie zitten: Hein Piersma

W

Oldeboom, met name oude wedstrijd-tenue,s.

í jan.

Feestavond v.v.r Oldeboorn. Nadere berichten volgen.

bestuur

Algemeen
Ov erleg sen oren lei ders
Jeugdcommissie
Dagelijks bestuur
&erleg senioren leiders
Algemeen bestuur
Jubileumcommissie
Overleg jeugdtrainers
Jeugdcommissie
Dagelijks bestuur
Overleg senioren leidèrs
Algemeen bestuur
Overleg jeugdtrainers
Jeugdcommissie
Dagelijk bestuur
Overleg sen ioren le iders
Algemeen bestuur
Overlegjeugdtrainers
Jeugdcommissie
i

Donderdag 19 dec,
Dinsdag 7 jan.
Dinsdag 14 ian,
Dinsdag 2í jan.
Woensdag 22 jan.
Dinsdag 28 jan.
Donderdag 3O jan.
Dinsdag 4 Íebr,

Dinsdag 11febr,
Dinsdag í8 febr.
Dinsdag 25 febr.
Donderdag 27 febr.
Dinsdag 4 maaÉ
maart
maaÉ

Dinsdag í I
Dinsdag í8
Dinsdag 25
Donderdag

maart
27 maaft

:

Ufit de bqstuurskanner
í8

Dinsdag íó juni

Algemeen bestuur
Overleg jeugdtrainers
Jeugdcommissie
DagelUks bestuur
& erleg seni or enl eiders
Algemeen bestuur
Overleg sen oren leiders
Jeugdcommissie
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
Ov erleg seni or enleider s
Dagelijks bestuur
Jeugdcommissie
Algemeen bestuur

ZATERDAG 28 DECEMBEIT

í99ó

Dinsdag

maart

Dinsdag 95 maaft

Donderdag 27 maart
Dinsdag't april
Dinsdag 8 april
Dinsdag í 5 april
Dinsdag 22 april
Donderdag 24 april
Dinsdag 29 april
Dinsdag í3 mei
Dinsdag 27 mei

Donderdag g9 mei

i

DOUWE VENEIIáA TOER-

NOOt
Het is al weer voor de 9e keer, maar nog steeds blijkt het
ieder jaar weer een groot succes, het Douwe Venema
zaalvoetbal toernooi. Teams die minimaal urt ó en maximaal uit 9 personen moeten bestaan, kunnen zichvoor 7
december aanstaande opgeven bij: Harm Oosterbaan, tel
ó31ó05, Jan v/d Woude, ïe|631779, Johan Tijsma, tel
631921. De inleg bedraagt 15 gulden per team. Dus formeer een team en geef )e zo snel mogelijk op. De commissie

ïíIJ

FELICITEREN IN JANUARI

Ellert Quaná

Arnold Oosterbaan
Elisabeth Poepjes
Bert Veld

Jorn Klompmaker

9januari
5 januari
5 januari
6 januari
ó januari

24jaar
9 jaar

16 jaar
'19 jaar
19 jaar

l5januari 18jaar
1ó januari 43 jaar
lTjanuari 12 laar
7 januari 15 jaar
20januari 96jaar
20 januari 33 jaar
93 januari 12jaar
9ójanuari 1ó jaar
9Sjanuari 32jaar

Foppe Nieuwenhuis
Wieger Huisman
Bart Jan Westerhoven

Harm Watzema
Marinus Dam
Marcel Veerman
Ate de Jong
Hans Romkema
Harmen Ament
P.P.van

1

der teer Bokaal.

Naam

Elftai

S.Bergsma

Vufde
Yierde
Tweede
B.Oostzrbaan Yi)fde

J.Meesler
J.Stulp

C.Reitsma
S.Veenstra

Doelpunten

14
'10

8
7

Eerste

6

Eersle

5

Yierde
V,van Kalsbeek Yierde

5
5
5
5

K.Mulder
H.Ament

M.Hiemstra

PPoepjes

B.Voolstra

\í.Jager
A.Faber
J.Hoelatra
J.vid Vlugt
A.de Visser
R.Jelsma

Vijfde
Dames

Eersle

Tweede
Derde
Eerste

4
4
4

M.Hassan Derde
B.Haspels Vrjfde
D.Westerhoven Vijfde

I

Dames
Eerste

2

Eersle

1

H,Veerman
W.Huisman

Joh.Poepjes fweede

E.Quané

Tweede
H.Nieuwenhuis Derde

J.Akkerman
J.Witteveen
J.Bethlehem

D.Valk
R.Dijkstra

?

Derde

J

J.Hermanides

Dames

3

N.Akkerman

ïweede

2

I

2
2

H.Nieuwland Ytjfde

M.Hoektra

ïweede

J.Klompmaker Tweede

2

K.Veld

Yizrde
Yierde
Yierde

1

1

1
1

1
1

1€

Vijfde

1'

Vijfde

1

Dames
Dames
Dames

1

1
1

WedsGrmden V"V. @[deboorn
WEDSTRI JDPROGRAMÀ,{A

W.OTDEBOORN

BIJ TWIJFEL OVER AFGETASTING ALTIJD EERST DE LEIDER
BELLEN, DAARNA DE TíEDSTRIJDSECRETARIS (AANGEZIEN DEZE IÁATSTE ANDERS EEN'TELEFOONOOR'
KRTJGT

t!). WAARVAN AKrE.

KNVB-INFOUJN (DIVERSE |NFO VIA CASSETTE).

05í3-

ó18998

ZATERDAG í4 DECEMBER
83301 OLDEBOORN DA1 . FFS DA214.OO

ZONDAG 15

DECEMBER

.

1ó984 OLDEIJOORN 1 - SPARTA'59 1 14.00 T. FABER
27150 oLDEBOORN 2 - RENADO 3 19.00
2741 5 N|EU\íESCHOOT I - OLDEBOORN 3 09.30
27545 ÓLDEBOORN 4 - FRtStA s 12.00
97ó80 \íARGA 4 - OLDEBOORN 5 10.30

ZONDAG 22 DECEMBER
ZATERDAG 7 DECEMBER
53527 OLDEBOORN C1 - D\íP C1 11.30
OLDEBOORN DA 1 - DE BLESSE DA 3 14.00
5ó832 OLDEBOORN D1 . \íARGA D1 1O.OO
óó194 D\íP E1 - OLDEBOORN E1 9.45

ZONDAG 8 DECEMBER
1ó979 OLDEHOLTPADE 1 - OLDEBOORN 1 14.00 G.V/D

Z\íAN
27145 HEERENVEEN 7 - OLDEBOORN 2 1O.OO
27407 OLDÊBOORN 3 - AKKRUM 5 12,00
97542 NTCATOR 4 - OLDEBOORN 4 1 1.00
27ó70 OLDEBOORN 5 - IRNSUM 4 10.00

2737ó OLDEHOLTPADE 5 - OLDEBOORN 3 1O.OO

P.

SMID

Oefenprogramma en toernooien V.V.Oldeboom
19 januari Warga 1 - Oldeboorn 1 14.00
9l januari Blue Boys ZM1 - Oldeboorn 919.30
9ó januari Warga 2 - Oldeboorn 9 14.00

I

mei toernooi C-jun. te Akkrum
9 mei toernooi D- en E- pup. te Akkrum
24 mei Damestoernooi te Houtigehage
INTEFJOETJE

Vrijdag 22 november eindigt mijn middag slecht. Lekker liggend op de bank, kljkend naar mtjn favoriete serie,|:,eltPiel

WedstrfiSden V.V" @[deb@@rn
ïijsma of ik hem ook kan vervangen. De cursus jeugdvoetbaltrainer is weer aanstaa nde en aangezien \íendy juist deze dag
heeft uitgezocht om te bevallen lijkt het PieÏóeter om maar
thuis te blijven. Als Piet zijn getuige sta ik nu natuurlijk ook klaar
om hem te helpen. Amper in de kantine te zijn aongekomen
(17.30) begint de ellende. Jelle Otter (onze consul) meldt dat
de D'tjes zaterdag niet kunnen voetballen wegens het slechte
veld. Snel Piet bellen (Piet is trainer/coach van dit elftal) om te
melden dat zijn elftal niet hoeft te voetballen. Piet verwijst me
door naar Gerke maar die is op dat moment natuutlijk niet
thuis. Die zit natuurlijk bij Jolle en Roelie ïe genielen van een
heerlijke pot boerenkool met worst. Half uuÍtje later maar weer
eens proberen en jawel Gerke is thuis maar blijl<t natturlijk
alweer contact te hebben gehad met Piet. Om lcwart over zes
komt Jan Melchers van de KNVB binnen en waagt of Piet de
video al klaar heeft gezet. De cursisten zouden die avond
twee video's le zien krijgen over jeugdtraining maar helaas Piet
had de video niet klaar gezeï en Jan zelf had de videobanden
vergeïen. Geen probleem volgens Jan dan bellen we gewoon
PieLweer ev€n om te wagen of Piet ook een videoband heeft.
Piet maar weer óellen, maar helaas wat we ook probeerden
geen Piet leóereiken. Geen probleem zei Jan, wij stoppen
toch pas om acht uur met trainen dus tijd genoeg om Piet alsnog te bereiken. Na talloze pogingen om Piet Ïebereiken
(helaas mislukten dezen allemaal) kreegikhet letwat bange???
vermoeden dat \íendy misschien al was begonnen met (a
hoe noem je dat eigenlijk, leek als ik hier mee óen). Maar aan
Jan verteld dat Piet nielleÓereiken was en dat hij maar zonder video ver'der moest. Om half '10 was de traintng van het
eerslegebeurd en kwamen de eersten al in de kantine om een
extran (wat moeten wij eigenlijk met die A.A.Drink). Ongeveer
'10 uur een bespreking met Bonne, !íander, Wieger, Johan en
Sybrand over de komende zondag over de bezetting van het
eerste en heï tweede. Ziek als ik al was heb ik toen maar de
kantinedienst overgedragen aan Sietze die dit gelukkig graag
aannam. Zaterdagmorgenbelde Jelle mii om 9 uur om te melden dat voetballen deze dag onmogelijk was en dat hij het
voor zondag ookniet zo ziften zag. Niet te somber Jelle daÏ

zienwe nog wel. Wees nu eerlijk ons eerslesteekl in bloedvorm en aflassen is wel het laatste waar ik dan aan denk. Nadat
ook de E's en dames waren afgelast bleven allen $e B's over'
Maar in Leeuwarden schenen ze over droge velden te
beschikken en zodoende keerden deze supertalenlen mel een
4-0 overwinning naar huis. S'middags belde Jelle mij of ik
a/€n naar het voetbalveld wilde komen, Snel even Wander
bellen of hij ook even wilde komen (anders had ik dat hele
eind moeten lopen), liep Jelle als een verzopen kat op het
veld rond (Jelle was overigens niet het enige wat.verzopen
was) bleek dat het veld blank stond. Jelle was resoluut, aflas,sen dat spul. ik daarentegen wou het nog wel erten aanzien
(natuurlrjk want we zUn in vorm) rflaar na lang praten besloten
we om alles er maar uit te gooien. \íat nu dacht ik, naar $oelg
daarvoor was het nog tq,vroeg dus maar wen de [pn!inQ,,, ,;,,.u I
inwippen. Daar waren gelukkig de gebroeders Akkerman met:.,
spelersbezigle trainen op sjoelen,darts en snooker????
Aangezien ik met de gedachte speelde om volgende week
eenkrantle te laten uitbrengen drukte ik onze consul een
inlrffjoetje onder dz neus. Maar een echle consul laat niet
teveel van hem zien dus had hij het te druk voor zotels.
Gelukkig want wie anders dan Piet kwam met helidee om een
keer een iniertloelje te laten doen door de aller kleinsten van
onze club. Dus dezekeer geen 1 in|rzrtjoelie, nee maar liefst
fuvee. Over een paar weken zal ik dan naar huize PieÏ zn
\íendy om de jongste lelgte inïerfjoev'ren. Piel,
\íendy en kinderen hierbij ook nog gefeliciteerd. S'middags
nog even naar Moeke om het goede nieqwste verlelbn
,í
Henk Vink begon alweer te glunderen . Alweer een meisle in
Oldeboorn en eindelijk concurrentie voor zijn meiden.
S'avonds nog menig telefoontjes gepleegd met verschillende
clubs om het goede nieuws leveriellen (dat het afgelast was
en niet de geboorte van de dochter van........). Toen dit stu(e
etten snel inelkaar gezeï en ben toen nog mêar even hel nachtlanen in gegaan. Of er ook slerren van het eersle aanwezig
waren laat ik maar even achtenwege. ln ieder geval, ëên kom je

en

altijd tegen.
Harm

JeugdversIagen
]
THOR Dí . OLDEBOORN
in de box.
bespreking
7 septemóer 1996.Her. begon meïeen
spits
en Bart
sander
linksroor
Pietvertelde de opstelling, Rinke
de
gingen
even
Eersl
we
naar
buiten'
Jan rechtsvoor. Toen
begon
Later
het
veld.
om
spieren warm lopen meleen rondje
paktên
af en
de
bal
we
de wedstrijd. THOR trapte af. Meteen
goeie
Karin
aanval.
we
dà
gingen
naar voren. Later kregen
we
een
Sander
ander.
speelde
op
k
Sing
speelde da bal op mU.
paar mannetjes voorbry en schoot de bal erin. 1-0 voor
Oldeboorn. Later in de eersÍe helft scoorde sander nog een
keer en het werd 2-0. Toen begon dewreedehelft'
Oldeboorn trapte af. Direkt gingen we naar voren. lk kwam
twee mannetjes voorbij en speelde op Sander. Sander gaf een
mooie voorzet op Bart Jan en Bart Jan schoot de bal erin. 3-0
voor Oldeboorn. Later maakte THOR nog een doel punt en

Dí

sander maakte nog een. Dus het
THOR -

Oldeboorn

Sander Postma
Sander Postma
Bart Jan

'1-4

,,

werd 4-1voor Oldeboorn'

Sander Postma Rinke Beimin
ALDEBOARN D1 - GORREDIJK

Dí ZATERDAF íó;NOVEM.

BER

Om lcwart over tien, gingen we op weg naar Gonedijk. \íe
lovamen aan en liepen eersï nog de kant op naar de kantine'
Maar toen riep Piet dat we daar helemaal niet moesten zijnl De
meisjes mochten in een scheidsrechterhok, zoals bijna altijd.
Jitske had nog wat lekkers mee, omdat zeóijnajarig was. Daar
konden we alvast op verheugen.

De eersïehelft, de wedstrijd beSon om 11 uur. \íe stonden
eerst ook nogverkeerd Wij moesten aan de kant van Gorredijk
staan en andersom. De aftrap nam Gonedijk. Een paar knallen
en..,.,BOEM, GOAL|Voor Gorredijk. \íij kegen de aftrap en
schopten de bal naar achteren,. daar bleeÍ die ook.
BOEM,GOAL. Zo ging het tien keer.llendrik Brandinga keeg
de bal nog in het gezicht, waardoor hii een bloederig lipje
cadeau kreeg. (Van Si nterklaas) Fjuuuuuuuuuuuuut, Pauze.

Jeugdverslagen
stond thee, zoals gewoonlijk. ionit & Hendrik moesten weg
metloeteren of zo. Daarom wisselden zij met Jitske & lGrin,
zodat hun ook mee voetkallen konden.
Er

DeNveede helft, nu kegen wij de aftrap, Hindrik had geruild
met Marten van keep. We waren mel onze plcrzg in deze
N,r eede helft v eel óeter. We hadden zelf s een paa r aanva e n,
maar helaas mislukten die. Gonedijk schopte er nog vier in.
Piet vond de &treede helft veel bejter, ln de eersle en tvreede
helft stond dekeeper eenheel eind uit zijn goal, de hele tijd
op de middellijn of zelfs nogverder. Hij probeerde om goals
te maken, tv'reekeer. \iíe zouden best zo de bal in het goal
schieten. De eindstand was, jammer genoeg, toch 14-0
I

I

gaworden.
We hadden geengelukin de wedstrijd, maar daama wel, de
trahatie van Jitske, overheerlijke cakejes. Gebakken door
nmoeke".
Voor Sander & Genitwas het minder leuk, want die
stonden al te douchen, toen wij binnenhruamen. Die zijn gauw
de w.c. ingarlucht. Laler dend iedereen, waar Sander & Genit
meebezig waren, douchen dus. We zijn snel met z'n allen
naar huis gegaan, omdat SINTERKI AS op de telanisie wasl

D€ (VOET) ballen van Manit Nijdam
OLDEBOORN 81 - WïIS 81
Zaterdag 1ó november moesten wij om 12 uurvoetballen
tegen \)í\íS. Tijdens de besprekingkregen wij te horen dat

deze ploeg 2e stond metveel doelpunten voor en weing
tegen, terwijl wijTe stonden met weing doelpunten voor en
weinig doelpunten tegen. Toen wij met de warming-up bezig
waren lcw'am hun doelman meï een emmer heet water aanlopen die hij voor eigen doel leegde, \íij dachte toen deze zijn
sportief. 12 uur lcwam de scheids (Sietse A.). Toen konden we
beginnen, na een paar minuten maakte WWS een goal. Maar
welietenheter niel. bij zitten dus maakten wij snel gelijk door
een mooi doelpunt van Sander. Een zvvak spelend W\íS
maakte hun tweede goal door weer een schot naar voren. Na
orcn vechten maakte Renë de goal na een goeie aanval. Er
kwamen nog een paar aanvallen van ons, maar de bal ging er
niet in, Na een prachtige goal van \?\íS vlak voor het rustsignaal werd het 3-9. Na een ba(e thee en even de taktiek
besproken te hebben gingen weweet vol goede moed het
veld op voor de tweede helft. Toen wij een corner kegen
scoorde ik de 3-3. Een paar minuten later schoot Jeren de
bal in het netje.Wevoetbalden \íWS er helemaal uit en maakten yr'e ook 5-3 door Jelle-Jacob. Jeroen scoorde ook zijn
N,rcede goal de ó-3. Toen begon een speler van W\íS te etteren enwerd er uitgehaald door een leider van \í\)íS door al
een eigen speler te hebben gediscrimineerd omdat degene
een buitenlander was. Toen gingen er ook twee van zijnwienden eruit. Tcrzn ze mei'. zijn drieën in de deuropening van de
box stonden gingen zewalzingen,wat zij erg stoervonden.
De scheids is toen gaan praten met êên van de leiders, en die
zei dat hij maar moest affluiten zodat wij met ó-3 hadden
ga^/onnen. Johannes Nijdam
P.S. lk vind hd erg zielig van die drie.

WEERVERTOREN
De wedstrijd tegen rood anrart was een thuiswedstrijd. \íe
moedten om 0.30 in de box zijn. Het eerste lcw'artier bleef het
0-0. ÀAaar even later werd het snel 0-ó. Even later was het rust,
Detweede (tweede) helft ging hel.. eerst goed maar anen later
kregen we 3 goals tegen. Dus werd het 0-9. Dat was de eindstand. Jacob van der Bij

OTDEBOORN Bí . MI(v'29 Bí
Zaterdag 9 november moesten we voetballen. We moesten
voor de verandering wee( eens naar Leeuwarden. Dit keer was
Ml$/'29 ons tegenstander. Om 10 uur stapten we met wisse
moed in de auto enreden richting Leeuwarden, Na g5 minuten rijden waren we in Leeuwarden de rijders parkeerden de
auto's op heï parkeer terein wat honderden meters bij het
voetbalveld vandaan lag. De kleedkamers werden engevvezen
daar kleden we ons snel aan. Toen iedereen klaar was Wegen
we de opstelling van ons leider Sybrand en nadat Cees nog
wat aanwij zi ngen had gegqten konden we onze warm n gu p
doen en nog wat inschoppen. Toen de scheidsrechter het
veld opkwam stelden we ons allemaal op.Ijifze zat de eerste
helft op de bank ik zelf moest rechtsachter spelen. De eerste
helft ging uitstekend alles lukte enwe scoorden ook al snel
ons eersle doelpunt na verloop van tijd stonden we met een
hoog aantal doelpunten. Ook brak MIO/'29 wel eens uit maar
dan werkte Martin de bal wel weer weg en was het gwaar
weer verdwenen. We gingen eerst om een kopje thee en er
i

moest gewisseld worden Martin moest er uit besloten delei-*
ders omdat hij de volgende dag okweer moest voetballen
met het N,teede.
Tjirze nam Martins plek voorstopper gewoon over de thee was
op en de scheidsrechter had ons weer geroepn en we gingen er weer vol tegen aan. Ml(/'29 hod hun opstelling veranderd er waren nog mêar twee spitsen de resï stond in de achlerhoede of in het middenveld. Waardoor ikgeen man m€er
had en moest er achter gaan spelen dan kon Hans inschuiven.
Het ging weer nel zo goed als in de eer*ehelftookÍjitze
deed het goed als voorstopper. Er vielen nog een aantal doelpunten voor ons. We haden geen doelpunten tegen die had
ons keeper Harm er allemaal uitgehaald. De doelpuntmakers
waren Albert 2 Hans 3 Maftin Johannes 1 1 Jelle Jacob 3 Rene
1. En de kenper maakte nog een lullig eigen doel maar toch
telde hij. Dat bracht ons op een eindstan d 0 tegen 12we
waren allemaal zeer teweden zelf de leiders. We gingen naar
huis met een 0-12 ovawinning. Theo Huisman

'

DE DEE'S
lk ben Jonit

wij zijn naar jubbega Sweest daar moesten wij
voetballen, we hebben leuk gwoetbalt. een jingen van de
tegen partij schopt tegen de bal en de bal ging wel hard en .
toen knalde de bal tegen mijn schr'rjder en toen kw'am de bal
in de goal. we tegen jubbega 11-2verloren,

ALDBOARN

Dí - BOORNBERGUM Dí

Om half tien moesten we in de box zijn. Om tien uur gingen

we spelen.

Eerste helft kreeg sander verschillende kansen
waaruan hij er ëên maakte. Boornbergum was veel sïerker en
scoorde de eerste helft zes keer. ln de tweede helft scoorde
Boornbergum er nog 4. De einduitslag was dan ook 1-10.
Bart Jan

Senfrove,nvensfiagen
oLDEBOORN 2 - OOSTERSTREEK 4 (1O-2)
Na het vorigeweekeinde 9 punten te hebben laten liggen,
moesten we dit weekeinde voor,de volle 3 punten spelen.
Met 4 gastspelers, ïe weten H.Hartrnans, B,Oostedcaan,
C.Reitsma en M.Meester, nroest dit lukken. Vanaf het begin kregenwe al gauw in de gaten dat dit een doelpuntrijke wedstrijd voor ons kon worden. Na een paar kansen was her Broer
die vanaf rechts uit de hoek over dekeeper bij deze het doelpunt van deweek. Na een paar kansen was het eindeltjk Jacob
Stulp die tot scoren kon komen, 2-0 en laler ook 3-0. Dit was
tevens de ruststand. Na weer op temperatuur ïe zijn gekomen,
het wos namelijk vrij koud, en eenwijziging in de selectie
begonnen weweer met volle moed aan detweedehelft.
Binnen.10 rninuten was er een misverstand tussen de schrijver
van dit verhaal en dekeeper waardoor onze tegenstander ook
eens kon scoren (3-1). Vlak daama scoorde de platvoet indiaan C.Reitsma de 4-1. Na te z'ljn uitgejuicht kreeg delegenstandeL na een skaaf van Baffie op de bal, eenwije schop op
de rand 16 meler. Er volgde een mooie wije trap om het
muurtje, dekeeper kansloos, 4-9. Na een p1ar leuke acties
volgden de 5-9 en de 6-2 van onze platvoet indiaan
C.Reitsma. Ondanks de kou speelden we toch nogverder, de
tegenstander onder druk zeltend, op weg naar 10-2. Na een
fabulabelle actie op rechts van Vroer belande de bal op het
hoofd van .Jorn diê de bal langs de keeper in het doel shovelde,7-2. Vewolgens was het de oudste crack in het veld
B.Oosterbaan die in de blessuretijd er nog een hatrick van
maakte en tevens de eindstand op het óord zefte,'10-9. Henk
(Mug) van der Meulen
LEMMER BENTEX

3 - ALDEBOARN 9

!íe moesten zondag 17 nov. voetballen legen Lzmmer Bentex.
\íe hadden weervele gastspelers mee, dat'warenHarke,
Binne, Cees en Martin. !íe begonnen om 11 uu4 het was toen
nog vies koud. \íat het ook dehele dag bleef. We begonnen
redelijk goed, want we eersïe vijf minuten lcwam Lemmer bijna
niet aan de bal. Daarna zalten we wat weg, mêar toch kon
Cees scoren op een mooi balletje van Harke. Yerder ging het
spel in de eersïe helft wat op enneer maar bleef het 0-1 tot
aan de rust. ln de rust ging Henk erurt en kwam Martin voor
hem in de plaats. Na een tijdje brak een speler van Lemmer
bijna door, maar Eldert maakte hem net eenóeeï)e aan. De
scheidsrechter kwam aanhuppelen en stuurde Eldert eruit. Dus
toen moestenweverder met tien man. En daar profiteerde
Lemmer van 1-1. We deden er een schzpje boven op en den
later was het Binne die 1-2liet aantekenen meïeen uitstekende goal. Daarna was het Jelger mel een mooie aclie die hi zelf
probeerde af te ronden maar de bal werd gekeerd, waarna
ondergelekende zijn voel er tegen aankreeg en de bal binnenwerkte. Al met al liep het dus toch nog góed af met 1-4.
Broer Voolstra
OLDEBOORN 9 - OLDEHOLTPADE 3

Doordat we vorige weekvrij hadden konden we er deze
weekweer uitgerust tegenaan. Maar na twee mnuten ging
onze goalgetter Jacob al geblesseerd van het veld. \íe gingen
vol goede moed door en het enige wat Oldeholtpade kon
doen, was de bal zover mogelijk naar voren schoppen.
Jammer genoeg óleek die tactiek tewerken. Er ging een bal
over onze verdediging heen en hun spits kon daardoor scoren. Niet lang daarna kregen wlj de ideale mogelijkheid om
terug te komen, namelijk een penal\ maar ......, dekeeper

hield hem eruit. Aan het einde va1 de 1ehelft raakte Roelof -,
ook nog geblesseerd. Na de thee en een peptalk, de Weede,
helft. Het was weer eenrichtingsverkeer wat uiteindelijk resuF
teerde in de 1-1 door Jorn. Wekregen nog wel meer kansen
-

maar het lukte,ons niet om er één in le krijgen. Nu maar hopen
dat we ze,u v.olgendeweekwel inschoppen en gewoon drie
punten pakken, Jelger Hoekstra

DWP. OLDEBOORN DAí
Vandaag gingen we mel een "winning rnood" richting St,
Johannesga, omdat.we vorige week ook gewonnen hadden.
En bovendien stond DWP onder ons dus het moest kunnen.
Maar we hadden wel wat geleerd van Sport,Vereent, vandaar
datwe er echïgoed tegen aan gingen. Het begon al goed,
want na een schillerende corner van Elizabeth maakte Miriam
het af, 1-0. Nou zo doorgaan natuurhjk. Miriam kreeg debal en
zou scoren, net mis, maar gelukkig stond Monique er nog, diehet afmaakte, 9-0. Aan het eind van de 1ehelft gaf Nynke nog
een mooie voorzeï aan Monique , die weer scoorde, 3-0.1
Meer zaler in de 1e helft niet in. Op naar ons bakje thee, na
wat veranderingen in de opstelling: Amarins op keep, Nouline
voorstopper, Monique als publiekwissel voor Marieke,
Elizabeth na een half jaar u/"&r op rechtsback en,ik weer lns
linksvoor. De achterhoede zaï nu potdicht, waardoor er mel
een paar mooie voorzetten voor weer gescoord werd. Miriam.
maakte de 4e, en ik kon eindelryk eenkeer scoren,net in.de
rechter hoek. Nynke had steeds mooie trappen op het goal
maar elke keer neï mis. De eindstand was dus 5-0, en dat
d
werdweer anen gevierd in Moeke. lGrin
.

Veld

Í

- JUBBEGA í. DAMES
OLDEBOORN
zalerdag 1ó november 1996 een histotische dag in Friesland,.
wantvandaag is Sinterklaas in Harlingen aangekomen. !íaarom
deze informatie, en wat heeft dit met voetbal le maken. ln eerste instantie niets ten tweede toch wel wat. Wist u dat
Sinterklaas zqn kleedkamer in de oude boxen van Oldeboorn
heeft. Ja, ja er zt) altijd schimmels aanwezig. Dit is een grapje,
maar dit moest ik even lwijt, wat stinken die boxen en die wc
zijn helemaal niet om aan te zien, Het volgende wat ik lcwrlt

wil

is, dat er iemand meent da de V.V.Oldeboorn

op vervuil-

de modder zit te wachten, en dat het mooi is om zoiets maar
op het parkeerplaats te dumpen. Mr1 is geleerd dat de entree's
het visitekaartje is. Als je nu binnenkomt dank je dat de Alpen
naar Oldeboorn zijn verplaatst. Nu dan de wedstrrjd. Vandaag
stone de wedstrijd tegen Jubbega op het programma. Deze
dames stonden in punten gelijk met ons, maar hedden twee
wedstrijden minder gespeeld. Na een prachtige voowedstrijd
te hebben gezien, Oldeboorn 81 -\íWS 81(ó-3)waarweer
eensóleek dat je met randdebielen geen wedstrijd kan winnen en zeker een wedstrijd niet kan uitspelen., Dit betreft overigens wel !V\íS. Zo dat wou ik ook even lwUt. De wedstrqd
tegen Jubbega stond in teken van de afwezigen. Janneke
Meesler geneest langzaam van een slopende blessure in het
KNVB sportcentrum te Zeist samen met van Gastel. Karrn Veld
was afwezig, omdat ze in hogere sfaren,wilde verkeren, vroeger nêm je LSD tegenwoordig spring je trampoline. Anneke de
Visser onze vredesengel was afwezig, omdat ze Nederland
schoon houdt en ons bewaakt tegen het oprukkende communisme. Lang levehel kapitalisme. !íie lijkt er op Karl Max
(communist in ruste) juist Sinterklaas kapitalist nog steed actief.
Dit waren de afwezigen van vandaag Anneke-Janneke en lGrin
Die andere twee hebben helaas nooit meegwoetbald. Als

Senfr@remversIagem
geheime wap€n hadden we vandaag Akke-Marije van der
Wert, die vandaag als hamer en schaaf zou dienen. De eerste helft hadden we een groot veldoverwicht waarlcij we
zeker geen geluk hadden.Twee ballen vlogen net langs de
verkeerde kant van de paal. Tot de rust bleef het helaas 00. Jubbega kon de eerstehelft maar met '10 man uitspelen,
waardoor beide leidstes genoodzaakt waren om zelf mee
le spelen. Rust, snel aan de piclcwick tea om warm te worden. En om ons klaar te maken voor de tweede helft, om
de tegenstander snel de genadeklap te geven. Dit zou ons
zwaar tegenvallen, Jubbega bleek frisser de pauze te heb&n ovzrleefd We maakten het ons zelfsveel te moeilijk
waardoor we te gemakkelijk kansen weggaven. De beste
kans van

schoot helaas de bal net te zacht door de benznvan de keeper,'
waardoor deze op de lijn de bal nog net wist tekeren.
Hierdoor bleef het vandaag 0-0 en hebben weweer een punï1e
aan ons totaal to€gevoegd.Yerder wil ik het massaal opgekomen publiek bedanken voor hun steun. En nietvergeten Pid.
Tijsma voor het bedienen van de fluit.

Hoogachtend een lijder (Henk Vink)
Dames bedankt, dankzij de overwinning op 12 november met
0-5 tegen D\íP. En de sapjes daarna bij onzesponsor, ben ik brj
het kijken van de wedstrijd Nederland-\íalesl-1 in slaap gwallen. lk werd wakker toen het al ó-1 was. Nu speelt Nederland
eindeltjkwerelds val ik in slaap (dames bedankt).

detweede helft was wel voor ons. S.v/d Heide

@verfig b{nGuws
COVS JEUGDSPELREGELWEDSTRIJDEN.

De Noordel ijke Regel ingscomm issie Spelregelwedstrijden
is reeds weer druk doende met devoorbereidingen voor
de spelregelwedstiUden voor jeugdteams in 1997. \íij willen als jeugd- commissie van de v,v. Oldeboorn alle
jeugdleden vanaf de D-pupillen in de gelegenheid stellen
om hieraan meele doen. De regionale scheidsrechtersvereniging is bereid om ons hierbij te assisteren. Er mogen
per verenig in g meer dere teams meedoen. Een team
bestaat uit 5 jeugdleden plus eenóegeleiderlcach.
De data van de wedstrijden zijn als volgt gepland:

VrijdagavondT

Piet.
DONDERDAG í2 DEC. OUDERAVOND B-JUNIOREN. 20.30 U.4
KANTINE V.V. OLDEBOORN.
TIJDEN ZAALTRAININGEN ZATERDAG'S VOOR DE JEUGD:
Periode 2311L- 21 112 en 1 1 11 - 2212.

februari

Vrijdagavond 21
Vrijdagavond 14
Zaterdag 12

intekenlijst in de kantine alwaar ook de maat op dient te
worden vermeld. De prijs bedraagt í.35,- per stuk. De 9
laatste jacks kunnen worden besteld bij Piet ïjsma tel.
ó3í807. Kom snel, want op is op!

-groepsfinales
feóruari - provinciale finales
maart - districtsfinales (org. COVS

april

Heerenveen)
- landelijke finale (Apeldoonr)

We dienen ons als vereniging voor 1 januari 1997 aan ïe
melden. Het is daarom van groot belang dat jullie je ook
z.s.m. aanmelden. Het is dan misschien ook nog wel
mogelrjk om eenberoep te doen op onze plaatselijke
aóiters om de diverse teams nog wat bij te scholen.
Begrijp wel dat je zonder kennis van de spelregels niet
een goeie wedstrijd kunt spelen.....

Meld je dus z.s.m. aan bij je leide(s).
Jeugdcommissie.
\íINDJACKS MET OPDRUK'V.V. OLDEBOORN".
Zoals jullie misschien inmiddels hebben kunnen zien,

hebben we momenteel zwafte windjacks met de
opdruk'V.v. Oldeboom" te koop. We hebben nu nog
slechts 2 stuks maat XL op voonaad. Dus als je op
korte termijn nog e€n jack wilt bestellen doe dat dan
direct. Mochten deze laatste [*ee zijn verkocht, dan
is het wachten tot we er wederom ca, 94 st. aan de
man kunnen brengen (we moeten ze nl. per 24 st.
afrremen i.v.m. de prijs), hetgeen wat langer zal gaan
duren. Er ligt voor de volgende 24 bestellers een

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

u.
u.

E-pupillen
F-pupillen (voetbalinstuif 1 x per 2weken)
D-pupillen ( 1 x per 2 weken)

15,00 - 1ó.00 u. C-junioren
1ó.00 - 17.00 u. B-junioren

Het eerste teams haalt de ballen an de sleutels uit de bestuursde ballen en de sleuïels weer
terug. Zaal netjes achterlaten. Lichten etc. uitdoen. Maak er geen
kamer. Het laatste team brengt

rotzooi vanll
jeugdbestuur.

IntevtrtoetÍe
ln onze rubriek "lnterfjoelje" dezekeer een profielschets van

Naam;

Thommy Voolstra

Leeftijdr

ó

Burgerlijke staat,

ongetrouwd, maar wel verliefd

Speelt in:

Op welke plaats in het elftal speel je:

op zaterdag met de Fjes
achterin dan kun je iemand tackelen

Schoenmaat en merk

maat 31, merk laars

Slaapt:

goed

Mooiste boek:

alles over paarden

Slechtste boek'

schoolboeken

Mooiste TV programma,

over de rooie SBS ó

Slechtste TV programma,

Voetbal

Mooiste muziek,

geenidee

jaar maar bijna 7

lk train

Slechtste muziek:

house

Mooiste filmlvideo'
\Waleel je het liefst:

geenidee

\íat eetje liever nieï:

zuurkool

Leukste speelgoed,,

geen idee

Op welke school zit je:

de

Leukste vak

patat met mayo

op school,

Boarne

Rekenen

Minst leuke vak op school:

Taal

Favoriete ler aar I lerares

juf Tineke

:

Mooiste.wedstrijd:

wit

Beste voetballer:

Taument

Sfechtste voetballer,

Sietze Akkerman

ik net

Beste voetbalclub:

Feyenoord

Slechtste voetbalclub:

AJAX

Welke andere sport doe je:

gymmastiek,

l^lemmzn

Hobby's'

Voetballen

Van wie hou je het meest:

Dat durf ik niet te zeggen want dat gaat jullie niks aan

Op wie zou jeverliefd kunnen worden,

op mrjn neef

Ga je uit in het weekend,
Komen jevader en moeder vaak brl het voetballen,
Wie vind je debesle trainer,

alleen zaterdags

Tip voor de trainer:

doen alles goed

Wie mag er nieïop jeverjaardag komen,

de trainers

Heó je huisdieren:

konijn, kippen en een haan

\íat is Íeuker zaalvoetbal of veldvoetbal'

zaalvoetbal

!íie

myn heit

is de óestespeler van Oldeboorn:

t^
Jd

Douwe Hein Akkerman

Sterke punten:

altijd vrolr.lk

Zwal<ke punten:

lk kan mrjn broers niet aan

Waar heb 1e eenhekel aan

aan mrjn klierende broers

Wiezou lewel eens willen ontmoeten'
lk vind voetballen leuk omdat:

geenidee
omdat ik dan lekker kan zweten en daarna ín bad mag

\íat moet de v.v.Oldeboorn meer voor de jeugd doen:

andere trainers voor ons

Interf$oet!e
ln onze rubriek "inferfloetje" dezekeer een profielschets van,

Naam:
Leeftiid
Burgerlijke staat:
Waar speelje het liefut:
Schoenmaat en merk
Slaapt:
Mooiste boek
Slechtste boek
Mooiste TV programma:
Slechtste TV programma:
Mooiste muziek:
Slechtste muziek,
Mooiste film/video:
Wat eet je het liefst:
Wal eel je lierrer niet,
Leukste speelgoed:
Op welke school zit je,
Leukste vak op school'
Minst leuke vak op school:
Favoriete leraar/lerares:
Mooiste wedstrijd:
Beste voetballer:

Klaas Hartmêns
5

jaar

ongetrouwd
voorin,

ik

wil goals

maken

31 Adidas

op de buik
een eng boek
trainingsboek
vechtspul
Barbapapa

vechtmuziek
onderwatermuziek

de powenangers

-

bloemkool
spruitjes
lego

op de basisschool
plakke en knippe en íeeslhoed maken

in de ruimte pitten op een stoeltje
mee-sler Tsjeerd, ook een gebroken voet gehad

voetbal
Us

heit, die hebben weleens met 10-Q ger /onnen,

heit had 10 gemaakt

voetballerr
voetbalclub:
Slechtste voetbalclub:
'Welke andere sporten doe je'
Hobby's:
Van wie hou je het meest:
slechtste

deóestekeeper van oldeboorn

Beste

Op wie zou jeverliefd kunnen
Ga je uit in het

Oldeboorn
AJAX
ik ga

voetballen
Jesse, is mijn vriend

worden,

op Seen een, ikga met

weekend:
voetballen:

trainer,
Tip voor delrainer:
Wie vind 1e debesle

Wie mag er niet op je verjaordag

!íat
\íie

nee alleen hett
Sietzeis deóeslekeeper
meï de handen dat is beter dan met de voeten vind ik

komen'

hele stomme jongens daar vecht tk mee

huisdieren:

Dinosaurus

veldvoetbal:
van Oldeboorn'

is leuker zaalvoetbal of

op het veld

is de beste voetballer

weet ik niet

Sterke punten:
Zwakke punten:

Jesse in een ander huis wonen

Doetinchem

Komen je vàder en moeder vaak bij het

Heb 1e

nog op één sport, Judo

in voetbal

koppe

aanr
ontmoeten:
lk vind voetbal leuk omdat:

Waar heb je een hekel

famkes

Wie zou jeweleenswlllen

Jesse

Wat moet de v.v. Oldeboorn meervoor de jeugd

er zijn zoveel kinderen en ik kan veel goals maken

doen:

grotere goals

SGanden V"V. @[deb@@rn
STA,N

DEN V.V.OIDEBOORN

11-24 39-15
10-23 26-11
11-23 31-19
11-20 3s-1ó
11-18 28-97
10-1ó 14-16

01 Terschelling

02 LSC '1890
03 Sparta'59

04 Udiros
05 Oldeholtpade
Oó TFS

5
5
06 Oldeboom 4
07 Renado ó
0B Nicator 4
09 lrnsum 3
10 Joure B
I rX/TSlPheifer 6
12 \íarga 3
04 Sneek BP
05 Frisia 1883

Eercte elftal

07 Haulewijk

10-i3

22-18

08 Oldeboom

10-11
11-11
11-11

16-28

Vijfde elftal

1B-35

01 Akkrum
02 Frisia 1883

09
10
11
19

Ost'78
Langezwaag

11-B
9-0

Boornbergum
Donkerbroek

8-21
7-19
B-1ó
B-15
B-12
8-12
8-í0
8-10
B-8
B-5
B-5
1-0

05 Haulerwijk
0ó Oldeholtpade

07 Oldeboom
OB TFS

09 Ost'78
10 Boombergum
11 Langezwaag
19 Donkerlcroek

16-95
10-47

39-1s
90-6
29-9
2s-11
20-15

09 de Blesse 3
O3

Oldeboorn

04 FFS 2
05 Renado 3

9-16

0ó Oldeholtpade 3
07 Mildam 4
0B HeerenveenT
09 Read Swart 5

10 Lemmer Bentex 3
11 Nieuweschoot ó
12 Oosïerstreek 4

10-1ó

9-12
10-1 1
9-10
10-5
10-3
9-1

02 deBlessel
03 Nieuweschoot

B

04 \íolvega 5
05 Oldeholtpade 5
0ó Renado 5

07 Ruinerwold 4
08 Akkrum 5
09 de \íesthoek 4
10 de Blesse ó
11 FFS 3

í2 Oldeboom

3

10-13

ó-10
10-9
9-t
10-7
9-6
9-O

02 Black Boys 3
03 LSC 1890 4

11-29
11-24
11-22

1B-s1

B-21

s3-1 0

7-19

34-B

8-í8

30-8

B-12
1-11
7-9
9-9
9-9

2B-16

1

10-7

ó
03 Oldeboorn 5
04 Terschelling 9
05 Sneek BP ó
0ó Mrs/ 29 4
07 \íarga 4
0S lrnsum 4
-09 Joure 9
l}liZSlPheifer 7

11-16

01 áezrenveense B.
02 Read Swart

9-18

9-20
10-21

7-39

25-18
23-32
24-23
2'1 -38
19-34
26-34
18-63
B-50

99-21
19-12
91-95

2
03 Aengwirden 1
04 Udiros 1
05 Sport Vereent l
0ó Jubbega 1
O7 Oldeboom Í
08 Heerenveen 2
09 FFS I

'10 Nieuweschoot

ll

deBlesse

12 D\íP

1

3

21-18
12-29
23-46

7-7

17 -44
14-17

B-0

10-46

B-24

10-92
8-19

39-1 ó

45-5

9-15

92-34

B-13

22-21

9-1O
9-9

90-28

13-16

10-7

21-37

10-4

91-38
0-0
1-13

0-0
B-0

B-90

03 GAVC 7

7-14

04 N. Hebo Stones 4
05 N.Hebo Stones 5

1-9

1

42-7
36-7

7-18

Zaalvoetbal
01 Gonedijk 1
j2Heerznveense 8.3

ó-B

s9-17
s1-13
36-24
24-28
21-90

5-ó

23-27

6-16

07 Nieuweschoot 2

5-ó

16-24

08 Apollo-Eng. í

6-6

25-39

09 de Griffioen 3
10 Spikerboor 9
'11 lrnsum 2

6-6
B-ó

i 9-33
26-48
16-43

B-Junioren
01 Akkrum 81
09 \íarga 81

12-23
17-40
90-3s

04 Oldeboom Bí

í4-58

1

1

90-13
13-98

Yierde elftal
01 GAVC 4

11-1

11-13

Damesvoetbal

11-27 50-11
10-93 47-19
11-22 33-17

9-21
B-1ó

11-6

99-3s
2s-29
21-30
12-45
6-54

10-1

4

Oó FFS

Derde elftal
01 JoureT

í0-íó 21-20
10-13

15-17

10-30 19-19
11-27 50-17
10-21 29-14
11-19 43-23

I

31-13

21-20

Tweede elftal
01 Joure 5

30-1 4

10-19

16-20

Stand eerste peíode (8 wedstrijden)
01 Sparta'59
09 LSC 1890
03 Udiros
04 Terschelling

10-20

03

\í\ís

81

05 FVC 82
0ó Frisia 1883 83
07 Mlo/'99 81
08 Rood Geel 82
09 Blauw \íit'34 83

79-24
47-27

l0Heerenveense B. 83

50-33

C-Junioren

6-4

7-21
9-21
B-18
9-í5
B-13
8,19
8-B
8-ó
8-4
1-0

37-13
73-25
59-'18

33-94
43-3s
26-24
28-44

1l-45
20-79
1-43

C1

01 Akkum
02 Aengwirden
03 GAVC
04 Read Swart
05 Oudehaske
0ó lrnsum
07 Heerenveense B. C2
08 Joure
09 D\iíP
10 LSC 1890
1 1 Sneek BP

C1

C1
C1
C1

C2
C1
C3
c2
12 Oldeboom Cí

D-Pupillen
01 Udiros D'l
09
03
04
05

Gonedijk

D1

07 \íolvega D2
08 TUnje D'l

09 Boornbergum
10 Jubbega D1

í

í

D1

26-27'

9-16 48-12
9-15 32-28
B-14 31-90
9-6 21-39
10-3 ó-93
10-1 B-80
1O-1 6-111

58-34

E-Pupillen
01 ONS E1
02Heerenveense B.
03 Joure E1
04 LSC 1890 E1
05 \íZSlPheifer

E1

06 Nieuweschoot E1
07 HeerenveenEl
08 GAVC E1
09 Akkrum E1
10 lrnsum E'1
í í Oldeboom Eí

10-1s
10-12

39-s7
3-49

1A-12
10-'10

37-57
33-s1

11-1

19 THOR D1

E1

'

38-7s

í0-3 9-88
10-0 1-129

Oldeboom Dl

12 D\íP

10-11

57-29

4l-13

9-18 4t-33

D1

0ó Blue Boys

10-21

9-19

g-',lB

D'1

Akkrum

104-7

10-30 141-s
11-30 109-12
10-24 ó5-90

D1

GAVC D1

\íarga

10-30

C1 10-24 84-11

9-2t
E1

10-24
10-94

B-21
9-21
9-16

10-13

10-9
10-7
9-2
10-2
10-'1

.t

118-14
106-16
96-14
90-ó

87-18
69-26
46-20
27-121
20-101
11-130

í2-í08
7-109

Spe[regeIs
Hier volgen dan de 20 spelregelvragen die op 19 okt. j.l. werden voorgelegd
adn onze C-junioren, Pro&er ze maar eens op te lossen, zondet eerslnaat de
antwoorden te kijken. Veel succes.
Vragen ipelregelmiddag jeugd v.v Oldeboorn.

1.
A.
B.

De taak van de grensrechter bestaat uit:

op toezien dat de scheidsrechter de spelregels handhoaft.
Het bijstaan van de scheidsrechter, zodat het volgens de
Er

spelregels wordt gespeeld.

9. Hoe oud moel een grensrechter brj een senrorenwedstrijd zijn?
B.

15 jaar.
1

ó jaar.

C. 1B jaor.

A. Twee spelers slaan elkaar achter in het doel.
B. Door te stídffen wordt de oveftredende partij bevoordeeld.
C. Er vindt een overtreding plaats terwul de bal in de
ligt.

sloot

4, Eenwije trap, g€romen door de aanvallende partrjjuist buiten het strafschopgebied, gaat rechtstreeks in het doel van de verdedtgende partrj. De
scherdsrechter kenl een doelpunt toe.
A. dit

rs

alleen juist bij een direkte vrrje trap

dit
dit

is

altijd juist
juist, er moet een doeltrap genomen worden

B.

A. Scheidsrechtersbal
B. Direkte vrrje schop
C. lndirekte vrrle schop

A. Scheidsrechtersbal
B, Doorspelen
C. lndirecte vrije schop voor de tegenpartrj
13. !íelke vnje schop moet de scheidsrechter laten nemen na het twegmaal spe
len van de bal door de nemer van een hoekschop ?

B. lndirekte vrije trap

C. Hoekschop

is niet

'14.

6.

u"lá;;il ''

B. indirekte vrije

schop

i ffTjiï.",:::il'J**,""
ë. inOirelte wije trap
16.Wanneer is een bal uit het speelveld of doelpunt?
A. als de bal op de iryn ligt
B. als de bal voor de helft over de lijn is
C. als de bal in zijn geheel over de li.;n is

trap overnemen

B. Doorspelen

C. Strafuchop
7. Aanvaller A probeert in het strafschopgebied verdediger B uit te spelen. De
verdediger biedt fel weerstand en A valt. De scheidrechter kan niet beoordelen
of er al dan niet sprake is van een overtreding. \íat moet de scheidsrechter
besfissen ?

A. Strafschop voor A.
B. lndirekte wrje schop voor A
C. Doorspelen
B. Op wijwel hetzelfde moment dat speler A de bal met een veel te hoog
geheven been de bal voor het hoofd van zijn tegenstander B weg wil tikken,
wordt h4 door een ander€ tegenstander C hard en grof onderuitgelopen. Wat
moet de scheidsrechter beslissen ?

A. Een direkte wt€ trdp voor A
B. Een directe vrije trap voor B
C. Een indirekte wije trdp tegen

A. door laten spelen

lT.Wanneer

kun

je nooit buitenspel stadn?

A. op eigen speelhelft, uit een corner, uit een inworp, uit een
doelschop
B. op eigen speelhelft, uit een vri.1e schop, uit een corner,
urt een inworp, uit een doelschop
C. op eigen speelhelft, uit een hoekschop, uit een doelschop,
onder de douche, uit e€n aftrdp
18. \íelke afstand moet er worden genomen bij een vrije schop,

doelschop, corn€t stÍafschop door de tegenpartij?
A. 9.00 meter
B. 9.15 rneter

C. 9.50 meter
C

9. Op het moment dat een corner moet worden g€nomen door parttj B, slaot
de keeper van partij A in zijn eigen doelgebied een aanvaller van partij B in het
gezicht. De scheidrechter stuurt de keepervan hetveld. Hlj moet het spel hervatten met:
A. een straíschop voor de aanvallende partij
B. een corner
C. een scheidsrechtersbal

,'

15. Met welke spelhervatting z€t d€ scheidsrechter de wedstrrjd voort na het
spuwen naar iemand in het publiek door een voetballer ?

Bi1 een direkte wije schop staan de verdedigers arm in arm in de muur in het
strafschopsebied. De bat wordt tesen de arm van
uun'i"
""n
geschoten. Wat mo€t de scheidsrechter

beslissen,

!íat moet een scheidsrechter doen bij geoorloofde obstruktie?

C. scheidsrechtersbal

A. SÍafschop
B. lndirehe wije schop voor de verdedigende parti
C. Een direkte vrije schop voor de verdedigende partil

Ví.1e

g€raakt.
geraakt.

A. Geen vrue trap

5. Een strafbaar buiten spel stêande aanvaller word! terwijl hij doordribbelt
nadat het fluitsignaal heeft geklonken, door eenverdediger onderuitgehaald in
het strafschopgedied. Wat moet de spelhervatting zijn ?

A.

wordt
wordt

12.Welke wije trap moet de scheidsrechter toekennen na het slaan vdn een
medespeler ?

3. ln welk gwal moet de scheidsrechter niet straffen ?

C.

A.Strafschop voor de aanvaller
B.Scheidsrechtersbal op de plaats woar de tegenstander
C.Direkte vrrle schop op de plaats waar de tesenstander

11. !íelke vrrle fap moet een scheidsrechter to€kennen na het springen met
íNee benen nadr €€n tegenstander ?

C. Beslissen of een speler sfrafbaar buitenspel staat.

A.

10. Een verdediger stêdt op de penaltystip en gooit zrjn linker voetbalschoen
tegen h€t hoofd van e€n te5€nstander die ongeveer een halve met€r buiten het
strafschopgebied stdêt. De scheidsrechter stuurt de verdedtger van het veld.en
h1 vervolgt de wedsffijd met:

19. tlíat zijn de afmetingen van een grote goal?

A. Breed 7 .32 m. en hoog 9.44 m.
B. Breed 7.30 m. en hoog 2.45 m.
C. Breed 7.50 m. en hoog 2.50 m.

20. Mag je de tegenstdnd€r een schóuderduw geven?

A. nee
B.

ja, als de bal binnen speelbereik is, zodat deze gespeeld

worden
c. alleen als de teg€nstdnd€r €rom vrddgt
kan

Spelregels I anGwoorden
Antwoorden.

Lb

6.c

il.b

16. c

7.

c

12. c

l7.a

8.a

t3. b

18. b

9.b

l4.a

t9. a

10. a

15. c

20. b

2.b
3.b
4.a
5.b

Spons@rh@ek0e
KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERSIII
ADVERTEREN DOET VERKOPENI II

!íilt

u ook een adv€rtentie in ons

clubblad plaatsen?

Neem gerust €ven contact op met Jelle Teunissen \e\.631442
Club van í00

w

Oldeboorn

33. Marten de MOs (alias \íichard Postma)
34. "Do Kachel, lk ek kachel" (Jubbega 5)
35. M. Platfisk (Melle de Haan)
3ó. lkl hoef niet op zo'n bordje (Frida Haspels)
37. Hamburger (Leo Hamburg)
38. Baas Klaas (Klaas Akkermans)
39. "Mr Been" (Jan NUdam)
4Q. Melle House (Henrico Veerman)
41 . Gebr.Coronê (Pieter Poepjes/DoLrwe

1. Sklneskopper (Haaye v.d. Heide)
2. Moeke de Bruin (een café in Oldeboorn)

3. Brothers Booze (Johan, Roelof en Piet TUsma)
4. Kees v.d. Yelde (lijkt mij duidel r1k)

Hein

Akkerman)

42. it knyn fan Skylge (Harmen Ament)
43. Eilênhopper (WieÀe Huisman)

.

WIE VOLGT?I?I?

5. Bogra Sports (de maker van de bordjes)
6. Zico (Binne Oosterbaan)
7. Jossie (Janco Voolstra)

Opgwen kan brj Binne Oosterbaan te|.631768,

8. Meeslerzuiper (.lah Meester)
9. Modehuis Numan (ookwel duidehjk)

RECLAMEBORDEN V.V. OLDEBOORN

10. Katje (Harm Oosterbaan)
11. lk en mien broer (Kor Mulder en Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor Brouwer & Síep Grotenhuls)
13. Lytse LoLrw (Jan Visser)
1 4. Li llehammer'94 (een weddenschap)
15. fG.V (Transport Group Valk)

De kosten bedragen 100,* voor een heel jaar. Het geld

- MDM SERVICE OLDEBOORN/SNEEIíHARLINGEN
- JAC. KNOL B.V OLDEBOORN
- AUTOSPUITBEDRIJF EIZINGA IRNSUM
- AUTOBEDRIJF \í. V.D. KRIEKE

.
.

FRIESLAND BANK

RABO BANK

-

HOTEL GOERRES OLDEBOORN

_

M.

8. Nintendo Jenlje (Jenlle Akkerman)
19. \íK 94 (Weddenschap \íK voetlcal 1994)
20. Colimero (Gerke van Kalsbeek)
21 . de Heavy's (Sible, Henk, Ellert en RoeloÍ)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)

- BOU\íBEDRIJF

. ARK EN REAU OLDEBOORN
_ TRANSPORTBEDRIJF t. VJSSER OLDEBOORN

25. trankie Boy (Frank van Warmerdam)
2ó. A+3xH te A. (het andere café)

- HORAOLDEBOORN

97.

\íobma Fourages (duidelijk lijK

mU)

98. Anne Nrjdam (de trouwste supporter)

29. Black & \íhite (Marcel en Jikke )
30. !Q passe net op sa'n buordsje (Catharina, Anet, Anet, Bea)
31 . lt Boarnster Kwartet ( Ook een weddenschap WK voetbal '94)
32. Tegelbedrrlf Roel Hofstede Aldeboarn 05óó3-1ó45

wordt binnen

de vereniging besteed voor "goede doelen".

1ó. \í.A.S.H. and Go OVillem, Au3ust Sietse en Harke)
17. D.V Trofee (Dor-we Venema)
1

t

URFF

OLDEBOORN
R. DE VRIES OLDEBOORN

- CORA AUTOMATISERING OLDEBOORN
_ FLUID SYSTEMS DRACHTEN

- CAFE MOEKE DE BRUIN OLDEBOORN

-

FA. RODENBURG OLDEBOORN

- !íILT U OOK EEN RECIÁMEBORD BEL 05óó3.ó31772
- APOLLO ENGINEERING

.

ROEL HOFSTEDE VAKKUNDIG TEGELV/ERK

INTICHTINGEN OVER EEN RECLAMEBORD KUNT U KRIJGEN BIJ JAN

VAN DER WOUDE TEL, 631772

