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de bestuarrskamner

EEN OGENBLIK'E GEDULD 4U8......
Dit 1aar geen kersverhaal of overpeinzingen van mijn kant.
(Hoe'u el de vergelilking van ezels (WO)
die van Nazareth (Aldeboam) naar
Bethlehem (Grou) heen enweer reizen
wel ineens op komt. Maar omdat er in
Grou van alles gebeurt,behalve een
wonder, wil zo'n verhaal niet tot stand
komen).

oplager

Redaktie :
Harm Oosterbaan

Yan dezegelegenheid maak ik liever
gebruik om bij deleden enig begrip te
wekken voor de staat van onderhoud
van velden en accommodatie.

Drukwerkr:
Drukkerij de Jong

Toch een verhaal....
lnmiddels dik drie jaar geleden werd

2ó0 exemplaren.'

-

WO door degemeenïe geïnformeerd

vaste medewerkers:
Sjieuwe Huisman
Harm Oosterbaan
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redaktieadres
Harm Oosterbaan
swettebuorren 29

(Even roddelen, er zi)n mensen bU het
gemeentebestuur die zeggen dat de
gemeenïe alleen beslist op basis van
vastgesteld beleid. Echt waarl)

Helleukekomt nu.
lemand kijkt al 3 jaar telanisie. Al drie jaar
is op het scherm niets anders te zien
AIS:''EEN OGENBLIKIE GEDULD AUB'.
Dan besluit men deomroepbijdrage met
1007" le verhogen.
Raarverhaal? Nee hoor. Per 1 januari gaat
onze hdur rtan de velden met 100Vo
omhoog!Besloten per 17 decemóer
'199ó. Na dik drie jaar
"EEM OGENBLIKJE
GEDULD AUB" komt eenheel nieuw
besluit in amper een maand tot standl

I

En wij de leden maar uitleggen waarom
develden in slechte staat zijn, waarom

over verplaatsing van de accommodatie.
Sinds een maand welenwe dat dat van
de baan is. Al weer bijna drie jaar weten

niet in ketels is geinvesteerd, waarom de
boxen niet meer worden onderhouden.

we dat de sporVelden in de gemeenle

Toch maar wea( ectlst

Boarnsterhim geprivatiseerd worden,
behalve die van WO, want die worden
immers verplaatst. Sinds oktober van dit
jaar weten we hoe de privatisering er uit
gaat zien. Dus daar hebben we als
bestuur uitgebreid over gesproken en
alvast eens nagedacht hoe we daar mee
verder moesten. Ondertussen was voor
907o zeker dat de verplaatsing nieï meer
door zou gaan. Drie weken voor het
schrijven van deze soap (de verhaallijn
lijkt er heel veel op, misschien iets te
ongeloofwaardis) blijkt de privatisering
niet door te gaan. Het is nu voor 907o
zeker dal de huurvoorWO met 100%
omhoog gaat. Hoewelwe meenden zelf

voor kle_in orederhoud te:moeten gaan
zorgen rs ook dat op het laatste moment
gewijzigd. De club moet nu zelf voor
groot onderhoud gaan zorgen.

Besle leden,
EEN OGENBLIK'E GEDULD

AUB.

,

De boxen worden, echt waar, aangepakt
enveel klachten worden verholpen.
Maar dik drie jaar inhalen kost extra tijd.
Gemeente Boarnsterh i m,
EEN OGENBLIK'E GEDULD AUB.

Op het betalen van de huuverlróging
zult u wat ons betreft nog mo€ten
wachten. Eerst maar eens horen hoe u
de beloften gaat inlossen.
Y erkeer w eilighei d bijvoorbeel d. Of het
in goede staat brengen van de velden.
Allereerst zullen we onze leden nformeren hoe we denken dat hetverder moet
met het onderhoud.
i

Maar ook dat pas nadat achterstallig

onderhoud

is

weggewerkt.

Wedetnftrden V.V" @[deb@@rrD
ïíEDSTRIJDPROG RAMlvtA W.OLDEBOORN
BIJ TWIJFET OVER AFGELASTING ATTIJD EERST DE LEIDER
BEILEN, DAARNA DE WE DSTRT J DSECRETART S (AANG EZI EN
DEZE IáATSTE ANDERS EEN'TELEFOONOOR" KRIJGT II).

Oefenprogramma en toemooien V.V.Oldeboom
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januariWarga 1 - Oldeboorn 114.00

WAARVAN AKÍE.

9'l januari Blue Boys ZM1 - Oldeboorn ? 19.30
KWB-|NFOLIJN (D|VERSE |NFO VtA CASSETTE).

05í39ó januari Warga 9 - Oldeboorn 214.00

óí8998

B mei toernooi C-jun. te Akkrum

ZATERDAG 25 JANUARI
83289 AENG\íIRDEN DA1 - OLDEBOORN DA1 14.00

9 mei toemooi D- en E- pup. te Akkrum

ZONDAG 2ó JANUARI

24 mei Damestoernooi te Houtigehage

1ó971 OLDEBOORN 1
97137 OLDEBOORN I

-

27404 JOURET

27532 OLDEBOORN 4
27669WZ9/PHEIFER 7

-

-

OSrTB 1 14.00 E.J.HU|Z|NGA

SNEEK BP

5 12.09

OLDEBOORN 5 10.00

bqfreuws
.OTDEBOORN

PROGRAMI(A A,POLLO-ENGI NEERING
1449313-A1-97 Apollo-Eng. - GAVC 7 20.00 te Akkrum

MTLDAM4 1'1.00
OLDEBOORN 3 12.30

van het

í

EersGG

45 minuten orima

We onderkennen dit probleem al een paar jaar enwerken er
nog steeds hard aan om het t€am wat weebaarder te maken
maar een gemis aan, ook voor de amateursport belangrijke,
karaktere genscha p pen als zelfu erltr ouwen, le derscha p, een
"over mijn lijk mentaliteit' kun je spelers moeilijkvewijten. Dit
soort ongrr.lpbare zaken zr.1n helaas op seniorenleeftld moeilrjk
train- en coachbaa4 slechts mondjesmaalleverbeleren en
zeker niel.. in jaarplannen uit te drukken. Laat het duidelr.lk zijn
dat er in ieder geval geen sprake is van onwil, tegenwerking of
een slechïe werksfeer maar wel van een verschil in beleving.
Diespelers voorwie hun voetbal c.q.1e elftalhobby brjna
alles in helleven betekent zal voor enl:ij een training enwedstrijd minder snel afhaken dan iemand die het spelen in het
eerste elftal "slechts" óeleeft als een leuke, gezelligebezigheid

Sparta uit
LSC thuis
Terschelling uit
Boornbergum thuis
Langezwaag uit

waaryoor hij best wat wil opoÍferen.maar niet alles, Een
dorpsvereniging heeft echtei nieï een dusdanige grote seleclie
dat je kunt selecleren op gI! (technisch/tacctische) gn mentaliteit lcwalite it. Het is helaad meestal het een of ander, een gegeven waar je als trainer mee moet leren leven.

Met Jurjen de Jong en Andreas deBoer als nieuwelingen,
st Faber a s ( op ons v er zoek) teruggekeer de v er lor en
zzon en zonder (de inmiddels ook weer teruggekeerde) Pieter
Ate Kalsbeek en de naar aartwijand Akkrum vertrokken Douwe
Hein Akkerman begonnan we in augustus aan een prima voorbereidinqsperiode (winst tegen Boornbergum, D\íP, Nieuw
Roden, Akkrum enhet2e) met als enige dissodant de uitschakeling in de Amstelcup tegen TOP. De competitie wedstrijden waren leverdelen in 3 categoriën:

Au gu

I

9O minuten prima
Oldeholtpade thuis
Haulerwijk thuis

I

i

i

Oldeholtpade uit

90 minuten slecht
OSlult
Udiros thuis
uit

TFS

Het tekent de onvoorspelbaarheid van de voetbalsport dat we
juist uit de categorie slechte wedstrijden het hoogst rendement haalden (ó uit 3). Uit de serie "prima" pakten we 4 uil9,
hetgeen ook een goed resultaat genoemd mag worden. De
reeks "half om half" wedstrijden lanerden het meeste puntverlies op: slechts 2 winstpunten uit ó duels. ln I van deze 6 ontmoetingen lorcrden we in de laatste 5 minuten totaal 5 punten
in en bij Sparta waren we na de eerste 10 minuten al grotendeels 3 punten armer. Deze totaalscore van 8 verliespunten in
begin en eindfase van wedstrijden bewijst dat we als team
nog steeds moeilijk kunnen omgaan met íysieke en mentale
druk.

Zolang er cehter geen goed evenwlcht is tussen kwalite it en
mentalitelt mogen en kunnen we voorlopig geen promotiekansen verwachtzn en moden we met hut oog op de ver*erkÍe
degradatieregeling eerst maar eens het verblijf in de 5e klas
veilig stellen.

ï(/ander, Harm en ondergetekende en zonder twijfel ook
de spelers zullener,iederop hun eigen manier, in 1997 in
ieder gonl alles aan doen om de v.v. Oldeboorn vanaf januari
weer in het veilige linkenijtje te brengen.
Dat de samenwerking met het leiders- en bestuurskader zo
goed verloopt is voor mi1 een belangrijke reden gewzest om
na een korte aarzeling toch weer een contractverlenging aan te
gaan. Het vollu vertrouwen van het bestuurs- en leiderskader
een een doordacht en goed uitganoerd verenigingsbeleid
maken de v.v Oldeboorn voor mlj ezn club waar je als trainer

b{lneuws vaÍD heG Eenste
rustig, goed en plezierig kunt (samen)ryerken. Beleid, organisatie en gêduld horen bij elkaar en zullenwoeg of laat worden
beloond met de juiste prestaties.

Deiniedere club en dus ook in Oldeboom altijd en overal
(soms hinderlijke) aanwezige critici zouden zo langzamerhand
moeten óeseffen dal ze als lid van deze club (behalve over
de kleedaccomodatie) juist veneKe weinig te klagen hebben
en dat als ze echt iets willen doen voor de club er binnen het
verenigingsbeleid altijd nog wel een taak of functie te vinden
is waarbij ze hun visie in praktijk kunnen brengan.
Prettige feestdagen en een goed 1997 voor de v.v.

Oldeboornlll
Bonne de Vries

bdfiGarws

van het ffiveede

Voordat je hetweeïvraagt Harm jeweer om een stukje voor
de kerstkrant te schrrjven. Er is dan alweer een jaar verstreken
en we zitten inmiddels midden in seizoen 9 6197 .
Een seizen dat vqor Oldeboorn 2 redel$k verloopt. Met nog
êénwedslrijdlespelen voor de winterstop, staan we op de
derde plaats . Joure is in deze klasse de absolute koploper en
dat is dan ook de enige ploeg die ons een nederlaagóezorgde.

Oldeboorn 9werd in het weede achtereenvolgende jaar
weer een stuk verjongd. Er lovamen zes spelers uit de A-junioren over en er gingen wat 'oudjes' naar het vierde elftal. Deze
jonge jongens hadden een dramatisch seizoen in de A-junioren doorgemaakt en daarom is het knap daï'ze met de nog
overgebleven spelers zo goed meekunnen.

Ntlfeurws vaÍD
íE

SEIZOENHELFT OLDEBOORN

Ook het nodige blessureleed werd ons niet bespaard. Jancko
Voolstra brak in de oefenperiode zi)nbeen en Johannes
P oepjes, weer helemaa I terug na een hem ia-operatie, raakte
tegen FFS wëér vrij ernstig geblesseerd aan zijn rug. lk hoop
dat we dezetweejongens gauw terugzien, is het niet op het
speelveld dan maar in éên of andere functie, want die hebben
we genoeg bij de W Oldeboorn.Andreas de Boer en Roelof
Jelsma waren ook langdurig geólesseerd, maar die ziln er na *
de winterstop zeker weer bi).lk wil Harke, Binne, Martin,
Alb€rt, Tjitse en Sander dan ook bedanken voor het opvangen
van deze blessures. Klassel Hopende dat we na de winterstop
op nog betere voet doorgaan, wens ikiedereen preltige feesldagen en een gezond en sportief 19971

\íi4er.

de C=tunforen

íC

Mits augustus werd er weer begonnen met de voorbereiding
op het voetbalseizoen. Met 15 spelers, waaryan, naar later
bleek, er nog êén afuiel,leek de groep groot Senoeg. Maar al
gauw in heá.prille'seizoen lcwamen er enkele geblesseerden. ln
de wedstrijd voor de 6eker tegen GAVC waren er nog genoeg
en tijdens de2ebekewvedstrijd tegen Wispolia was dit ook
nog het geval. Dezewedstrijden bleken achteraf nog redelijk
succesvol, al was de '15-1 tegen GAVC erg ruim, maar tegen
Wispolia werd een gelijharaardigell!!! tegenstander (dit zou
niet vaak meer gebeuren) keurig 3-3 gelijk gespeeld. Maar het
noodlot kwam in de eersle competitieronde tegen LSC. Deze
wedstrijd moest worden begonnen met 9ll man en werd
mede door hulp van twee E-pupillen met 11 mon beëindigd.
Helaas werd er met 5-1 verloren. Deweek ema was lrnsum
met 1 1 -0 veel ïe sterk en zo kwamen er meerdere tegenstanders van een te hoog kaliber. Uitslagen zouden gaan variëren
van 7-0 tot 29-1. Maar dat aan alles een einde komt bleek in
de uitwedstrijd tegen Sneek BP C2.Hier werd het felbegeerde
eerste punt binnengehaald met een3-3 gelUkspel. De trainers
mochten nog wat langer blijven. dat het helaas bij diteerste
punt bleef is eigenlijk jammer, want in de laatste wedstrijden
ging het steeds beter enwerd er bijvoorlceeld tegen GAVC
voor de competitie maar met ó-0 verloren en ging de laatste

wedstrijd voor de wrnterstop met 3-0 verloren, maar waren de
Boarnsters over de hele wedstnld niet kansloos. Ook dit is
progressrell Hopelijk zal hel na de winterstop iets leuker wor-

\íij gaan nu eersï alleen op dinsdagavond trainen en
daarnaast gaan wij elke zaïerdag van 15.00 uur tot 'ló.00 uur
de zaal in. Het kerstzaalvoetbaltoemooi van de KNVB zal op
wijdag 27 december in Drachten plaatwinden. Hopelijk heeft
u, als ouderslbegeleiders toch wel hetidee dat er hard aan
den.

gewerkt wordt om het jeugdplan op een zo goed mogelijke
manier uit te voeren. Zo was er naast het trainen/voetballen
ook nog de spelregelmiddag, de ouderavond en de spelmiddag van 21 december. Dit om te laïen zien dat er naast het
werkelijke spelletje voetbal ook nog verder wat voor uw kind
wordt georganiseerd. Tot slot willen wij een ieder voral pretti.
ge en smakelijke kerstdagen toer /ensen en uveel geluk en
vooral voetbalplezier toewensen in het nieuwe )aar 1997 .
Honkie, Siete en Johan

bqfieurws van
EEN VOETBAL JAAROVERZICHTJE
Nu 199ó weer teneinde loopt, kan er weer een balans

worden opgemaakt. Wat hebben weóereikt, en wat wil-

denwebereiken. Hebben we genoeg rendement uit ons
team gehaald.Leden we dit seizenteveelverlies, of
werd er soms te veel gewonnen. Hoe stond het met de
produktietiteit van de concurrent. Hoe vangen weverliezenvan medewerkers-cq spelers op in ons team.Tonder
in te hoeven laneren. Nu denK u in uw luie stoel natuurlijk,
wat heb ik aan dit achtelijke gezwam. De reden is heel
pe l, voetba lcoaches-begeleiders moeten zi ch steeds
meer als managers opstellen. Tenminste als je sommige

si m

trainers uit het betaalde voetbal moet geloven, Het bovenstaande had dus betrekking op het gekrakeel wat sommige
trainers tegenwoordig uitslaan. Dit zal dus ook een reden
zijn waarom Sport 7 ter ziele ging. Want als je wat wil
melden, zorg dan dat het over voetbal gaat. Gelukkig
snapte Jos Staatsen dat ook op het laatste moment. Nu
heb ik niets legen de persoon Staatsen. Een goed bestuurder maar helaas geen verstand van voetbal. En de snip en
snap van het voetbalwereldje John de Mol en .Joopje van
Ellende, daar zitten de voetballieflrebbers al helemaal niet
op te wachten. Laten deze lieden zich maar bezighouden
met onzinnige hwisjes en soapserie's. Waaryan het laatste
optreden van de KNVB de beste soap sinds jaren was.
Hel jaaroverzicht van het damesteam binnen onze club is

ookeen verhaal op zich. De eersle helft van het nieuwe
jaar, moesten we nog de nodige nederlagen incasseren.
Maar dit was geen schande, want het eerste jaar was als
leerjaar bedoeld. En als we eenkeer zouden winnen, zou
dat als een kampioensfeest worden gevierd.ln april van
dit jaar was het eindeluk zover Sport Yereent moesï er met
7-1 aan geloven. De*veede helft van helseizoenwerden
er enkeleveranderingen aangebracht. Rina Boonstra hield
op, Janneke Meesïer lovam erbij. Medeleidster Baukje
Brugman hield ermee op, en werd veruangen door
\íillemke Meesler. Haico van Dijk trainer van de dêmes,
hield ermee op en ondergelekende nam samen melPieler
Poepjes het trainen over. Maar ook de doelstelling werd
veranderd, we zouden in de nieuwe competitie proberen
een middenmoot positie te behalen. De eersle wedstrijd
diewe speelden was een oefenwedstrijd tegzn
Aengwirden. Om deze wedstrijd te beschrijven kunnen
weheel kort zijn. Wat was dit wesel'rjk slecht, iedereen zal
op dat moment metzijn kop wel bij de gondelvaart zijn
geweesï, er werd dus verloren mel 4-1 . De eersle competitie wedstrijd was toevallig thuis tegen Aengwirden helaas
werd er met 2-3 verloren, ook wel een 5eetje door de
scheidsrechter. Dewveede wedstrijd was Uit tegen FFS 9,
en toevallig was de vrijdags eruoor een housepafi in het
Medium garueest, dat was dus te zien op het voetbalveld,
het werd 4-1 voor FFS. Dit belekende voor de coach, crisisberaad in de betsuurskamer om een ieder een óeeï1e
verantwoordelijkheid bijte brengen, oftawel zuipen op
wijdagavond mag, klieren op trainen moet kunnen, maar
zaterdags als er gevoetbald moet worden dan moeten we
er staan. Dat vind ik nog steeds, ook ik heb trainers wel
eenshet bloed onder de nagels weggehaald en was ook
wel eens eenbeeïje drunk. Met als hoogtepunt een wedstrijd met het2e elftal uit tegen ODV, waa/cij de alcohol
had gezorgd dat darmen en maag danig in de war waren

de Damnes

wc bril te
ziïten,7o dat hebben we ook weer gehad, Nu had het vaderlijk
gepreektoch wel wat gzholpen. Tegen Heerenveense Boys, de
koploper werd er wel met 1-3 verloren, maar zee verdienstelijk
gespeeld. De 4ewedstrijd was uit tegen Nieuweschoot en hier
werden de eerste punten binnengehaald 1-2 winst. Read Swart
was de volgende wedstnjd, deze ploegwas fysiek zeer sterk,
waardoor denk ik wij wat onnodig verloren met 1-4, tewvi)l we
eenhelft lang met 1-0 voorstonden. De wedstrijd uit tegen
Sport Vereent was een dieptepunt 1-0 verlies, belangrijkste
reden was onderschatting en dat iedereen maar wat voor zich
zelf liep te voetbal len, dit was voor mij absoluut een reden dal
het anders moest, zonder dat de TNeep er over moest overigens. Bepaald e verdedigers werden v€rvangen om de nul hei lig
te verklaren. Want als je de nul houdt kun 1e niel..verliezen. Heï
bleek toch effect ïe hebben, Heerenveen 2 werd met 1 -0 verslagen, D\0íP kreeg met 0-5 klop. Tegen Jubbega en de Blesseóleef
het 0-0. En vandaag volgde de 1-0 overwinning op FFS. Dat
betekent uit de laatste 5 wedstrijden 1'1 punten, 7 doelpunten
voor en nul tegen en eenkeeper die aan bevriezingsverschijnselen lijdt, Hiermee wil ik mij zelf nieï op de borst slaan. Dit is de
verdienste van onze dames en soms de genoodzaakte uitzendkrachten, We staan waar wij volgens mij ook moeten en kunnen
staan, in de middenmoot van de ranglijst. Het volgend jaar kunnen als we willen alleen beter worden. Ook is te hopen dat het
geraakt, 3 keer het veld afuelopen om lekker op de

blessureleed ons bespaart zal blijven, en dat de geblesseerden
snelweer terug zullen zijn. Maar het allerbelangrijkte is dat de
:t
selectie zal worden versterkt met enkele dames. Nou dat was
het wat mij betreft, ziet u wel, je kan ook een overzichtje maken
wat voor iedereen begrijpelijk is, zonder dat je zakelijke onzin
uitkaamt. Nu wil ik nog even lcwr.lt dat ik de mannelijkeleider op
25 december met het karaoke gebeuren zal optreden met
Nynke halve liter Akkerman als het duo Jan en Zwaan. Bij teveel
belangstelling zal worden uitgeweken naar het ijsbaanterrein.
Voor de rest wens ik een ieder smakelijke kerstdagen en een
alcoholische oud en nieuwjaar. !íant na de ellende in het voormalig Joegoslavie, en wat er nuweer inZaie gebeurt, óen je
toch blr.1 daï 1e de feestdagen in Nederland kan doorbrengen.

Henk Vink
P.S. Vanavond speelt towallig het Nederlands elftal, we hebben
gewonnen, voelt u em al, nee vanavond zal ik niet in slaap vallen, dit voorspelt weinig goeds vanavond.

Vist u overigens dat mijn

C.D. speler naar de knoppen is

gegaan. Voor mtj betekent dat oÍ ik een naaste heb verloren, al 3
dagen een slecht humeur en genoodzaakt om al mijn stoffige
lp's weer te draaien. Als u mij ziel en denkt wat is hij sjagerijnig
dan weet u de oorzaak.

@vevz,ilsht
Aanbelandt in de:donkere dagen voor Kerst is het weer tijd
voor het traditionele halfjaailUke overzicht. lk wil GRAAG
beginnen meï de dames. Deze meiden ben ik mijn excuses wel
degelijkverschuldigd. !íat wil het geval; De v.v. Oldeboorn
brengt ieder jaar een informatiegids gids uit. Zo ook dit seizen
weer. Wat blukt.....OMBREKEN DE DAMES!lll
SC HANDE...SCHAN DE M D e gegev ens waren overi gens wel
aangeleverd op diskette, maar helaas niet overgenomen. Ook
tijdens de controle vooraf aan het drulcwerk is het mrj compleet
ontgaan dat ons meest wolijke team ontbrak. DUIZENDII{AAI
EXCUSESII. Voor jullie dan ook maar de eer om de spits af te
bijten in dit overzicht. Een moeizame seizoenstart, waarin niet
al tetteel puntjes bijeenwerden geschrapt, werd gevolgd door
een schilterend slotoffensief in de laatste wedstrijden. Door
deze resullaïen behoren de dames als team tot de beteren binnen onze vereniging. Het resultaat is momenteel dat men 14
punten heeft behaald uit 1'l wedstrijden (waar menig "herenleam" een puntje aan kan zuigen..). Overigens werd er in de
laatste wedstrUd ook nog een "knyn" ontdekt binnen dit team,
Waar een debuut ook al niet goed voor is. lk verwacht dat jullie
de sfeer binnen het team met elkaar hoog weten te houden,
dan zit ervoor jullie nog een prachtige 9ehelftvan het seizoen
in.Veel succes. Als tweede team halen we APOLLO ENGINEERING even naarvoren. Na redelijke successen de laatste seizaenen, gaat het dil seizoen met de "Tinus-Boys" wat minder.
Meint en z'n kornuiten wisten tot op heden "slechts" ó punten
te behalen uit e'lenvele wedstrijden. Hopelijk blijkt dit team
een "dieselu le ztjn en komen ze laler in heï seizoen genadeloos terug. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Onze jongste jeugd, dit seizoen de E-PUPILLEN, hebben wel een heel
z^laar eersle gedeelïe van het seizoen achter de rug. Met
tegenstanders als ONS E1 , Heerenveense Boys Ê1, sc Joure E1,
LSC 1890 E1 enz., wist men dan ook "maar" 2 punten te behalen. Deze twee fantastische punten werden echler wel behaald
in rechtstreekse deróy's, te weten tegen lmsum en
jawel...Akkrum. Onze correspondent heeft overigens gehoord
dat de sfeer en "het gevoel" binnen deze groep goed is, en dat
men veel verwacht van de ge helft van het seizoen. Men gaat
v@r een plaats die rechïgeeft op Europees Voetbal. Het
bestuur raakt dan ook niet in paniek enheeft alle vertrouwen in
het team incl. de begeleiding. Een team dat ook "klap op klap"
kijgt zijn de D-PUPILLEN. Zij wisten de eersle wedstrryd van de
competitie weliswaar te winnen van Thor met 1-4, maar dit bleken later ta/ens de enige punten ïe zip. Moeilijke tegenstanders
en af en loe een moeilijke groep zorgden voor "maêr" drie punten. Het aantal tegendoelpunten wist men "keurig" op í00 te
kijgen. Meleenóelere discip|ine en iets nÍeer "volwassenheid"
denkt de leiding dater deQehelftvan het seizoen misschien
nog wel iets kan groeien, maar dit vergt wel een ieders medewerking in en rondom het team. Wij wachten af...Hoe graag ik
ook zou willen, ook over onze C-JUNIOREN valt qua resultaten
(punten) nietveel positieft te melden. Zij wisten slechts 1 punt
te behalen uit 11 wedstrijden. De tegendoelpuntenmachine
kwam tot stilstand op 114. De spitsen hebben het gezien de 6
voordoelpunlen de lehelftvan het seizoen niet erg druk
gehad, zodal zij de 2e helft van het seizoen al hun kuit nog
kunnen verschieten. Volgens de altrjd positieve leiding gaat dit
ook gebeuren. Het team dat de beste resultaten uiteindelijk
behaalde waren de B-JUNIOREN. Zijwisten het tot een 4e
plaats te schoppen, na een schitterend slotoffensief. ZU tcwa-

men ietwat laat op gang, maar finishten schitterend. Gewoon
slowstarters dus. Na de winterstop dus gelijk aan de ba( en wie
weet waar het dan uitkomt...Nog niet in comp€titianerlcand spelend, maar wel iedere2weken met volle ov,ergav€ spelen, dat
zyn onze allernieuwste talenten de F-PUPILLEN. Gewoonweg
een genol om naar tekijken. Alleen al de inzeï, de spontaniteit
Seeft bU deze speleftjes al zoveel voldoening dat hat voor de
trainers Douwe Hein en Sietze en eer is om mel deze groep le
werken. Neem overigens gerust je vriendjes of viiendinnetjes
mee. Hel mag allemaallllYeel voetbalplezier allemaal. De seniorenafdeling presleert uiterst wisselvallig. Om met OLDEBOORN
5 te beginnen. Het ieek er weer op dat men ongeslagen naar de
top zou stoten. Maar,..daar waren sc Joure.en Akkrum niet van
plan om aan mee ïewerken. De lange ongeslagen status ging
dan uiteindelijk ook verloren in de thuiswedstrijd tegen sc Joure
met o.a. een prachtig e.d-ï1e van,.................(inwllen en voor 14-1997 inlerrcren br.1 de redaktie. Hoofdprijs 1 wedstrijdbal met
achteruitrem) ging de ongeslagen status eraan (gelukkig dus niet
tegen Akkrum). Deze laatste ploeg wist de jongens van "Baas
Klaas" ook een nederlaag toe te brengen (moet je ook maar, met
het sterkste elftal heengaan, dus..................thuislaten). lnmiddels
hebben ook de tegenstanders alweer met punten gemorst, en is
men weer volledig in de race om de óeker met de groÍe oren.
OTDEBOORN 4 presteert zeker ook naar behoren, Een óe plaats
is eenkeurige positie voor dit team. 20 punten uit'12 wedstrijden is zowaar een prima prestatie. Leker zo door spelen na de
winterstop en dan ziï er nog eenheerlijk slot van de competitie
voor jullie in. OLDEBOORN 3 daarentegen is een duidelijke
"rode lantêarndragzr". Uit 11 wedstrryden was de score nihil,
ofteurel 0 punten. Maar niet gztreurd, want ik ben eryan overtuigd dat er na dewinterstop nog enkele punten worden bijeen
gesprokkeld. Het enthousiasme van deleider zal toch zeker een
keer overslaan naar de gehele groep, en dan is men niel meer le
stuiten. Let op mijn woorden. OLDEBOORN 2 is gesitueerd op
de 3e plaats, en dat lrjkt gezien de bovenste 2 plcrcgen ook het
maximaal haalbare dit seizoen. Helaas zit er wederorn geen promotie in. Maar hopelijk weet men wel als VETTE 3e le eindigen.
94 punten uit 12 wedstrijden biedt zeker perspectieven. OLDEBOORN í lijkt ook dit jaar weer geen promotie te kunnen
bewerkstelligen. Een periodeïitel is nu de doelstelling nog. Na
een flitsende seizoenstaft, zal4e men naar eenwel zeer óedenkelijk nivo, en lewamen zelfs de degradatieplaatsen in zicht.
Gelukkig wist men zich 2 wedstrijden voor de winterstop lichteh.1k te herstellen, door in Oldeholtpade en thuis tegen Sparta '59
een gellkspd te behalen. Dit was gezien de stand op de rangIrjst geen slecht resultaat. Met 13 punten uit 12 wedstrijden is
men nog lang niet zeker van lijísbehoud en hier dient men dan
ook na de winterstop gelijk van doordrongen te zijn. Echter
doorgaan zoals het de laatste weken ging, en dan hebben we er
weer allevertrouwen in, Zo, hopeh.lk geen team vergeten. Dan
wil ik ook besluiten metiedereen te bedanken voor de enorme
belangstelling diewe mochten krijgen na de geóoorle van onze
3ekleine meid en iedereen tevens prettige feestdagen en een
voorspoedig en sportief 1997 toe t€ wensen,

I

KerstwokkeI
Kerstwokkel

mogelryk namen van voetbalclubs

met
clubblad vroeg / verwachtte ("mar it hoecht net beslist, jer")
dat wokkel een stukje zou schrijven voor het nieuwste
nummer van onze Zwart-\íitte. Met andere woorden de
wokkel voelde zich enigszins verplicht, maar geenszins
bezwaard.
Froleik cersdva ced enun chulukkich nyl iaarll om
Remco Campeft te spreken. De samensteller van dit

Over zwart-wit gesproken, wist u dat er vergevorderde
plannen zijn om al onze teams weer in zwarte shirts met
witte boordjes te laten spelen? Aangezien er binnen
club steeds meer mensen zichbezig houden met het
naderende 75-jarige jubileum van onze club in 1 998,
je tot ontdekking dat er logischerwilze nogal wat veranderd is in al die jaren dat onze club bestaat. Zo ook
clubtenue. ln het kader van het naderende jubileum heeft

Persil-lr1n hangt om medetedelen dat zijn mvarteshirts grijs zr.1n
geworden en zijn witte broeken en kousen oók grrjs zijn gevrcr.
den en of er soms wasmrddelen met kleurstoffen zïjn, en hij ziin
voorheen zv.tarte shirts in een zvvarLwasmiddel moet wassen en
zijnvoorheen witte broeken en kousen in een wit wasmiddel
moet wassen om de originele kleur (zijnde zvvarï en wit) weer

Vrugïe krijgen),

onze

Ja, bent u klaar?

kom

Dan is het nu 1 998 of u kunt nieï meer clubs bedenken.

ons

onsbestuurbeslotenernaartestranenvoor-fetjubileum,

avarte
tn
aan

en liefst zo vroeg mogelijk, al onze teams wZer in
shirts aan het spelen te hebben. De eersle shirts zijn
bestelling. Dezevewanging loopt overigens synchroon
de normale vervanging van onze shirts. Er zijn een aantal
teams die reeds in'shirts spelen die eigenlijk al
hadden moeten worden. Dus dat u nu niet denK: "Dat

vervangen

kost weer geldl"

Hoorcel had u er?
Zoveel? Alteveel getoastophet nieuwejaar(1997 of 1998,al
naar gelang uw antwoord op mijn vraag of u klaar was)? / Zo
weinig? U bent goed! / Redelrjk, maar ik adviseer u voorlopig
nieïmeer oliebollen aan Bacchus ïeofÍeren*
*doorhalen wat niet van toepassing

is

Einde oefening

Even een spelletje tussendoor voor onder

of achter de gillende keukenmeid,

die in zwarte shirts ipèÍen

(afgezien van clubs waaryan de wasbaas om de week aan de

de

kerstboom

mede-voetballiefteb-

bers,

OPGAVE,l.
Noem binnen nu en eind 199-7 zoveel mogehjk
clubs op die in witte shirts spelen (natuurlUk brj
van de wedstrijd, niet na afloop van een wedstrijd in
Stadion Met Dat BeToerde Veld Dat Yroeger Bekend
Als De Amsterdam Arena, Maar Wat Nu Niet Meer
Genoemd Mag Worden, Omdat Er ln Amsterdam Al
Een Sleep-in ls Die Ook De Naam Arena Draagt En \íaarvan
De Rechter Vond Dat Die Meer Recht Had Op De Naam
Arena Dan Die Hamburger
ut< L(' Voorheen
YQQííteeít (JoK
Ook LQ
Zo
Jct DieZe

voetbalaanvang
"Het
Stond
7o
Jaren

Noemden").

Ja, bent u klaar?

Dan is het nu of 1998 of u kunt nielmeer clubs bedenken.

Hoeveel had u er?
Toveel? U bent goed! lToweinig? Alteveel getoast op
het nierwe jaar (1997 of 1998, al naar gelang uw antwoord op mijn waag of u klaar was)? / Redelr.1k, maar ik
adviseer niel meer bollen te nuttigen of ook u bent in de

olie*
*doorhalen wat niet van toepassing is
OPGAVE 2'

Noem na afloop van het beantwoorden vên de vorige
opgave en voor het starten van ons jubileumjaar zoveel

Als het goed is bent u zr achter gekomen dat de witte shirts 1
lichtelijk in de meerderheid zijn. Des te meer reden om eenbljzondere club nog wat bijzonderderderderder te maken.
Bovendien hebben we straks dan de wereld aan witte reseNeshirts. Zo zie je dal traditie (zwafte shirts) en vernieuwing (zwarte shirts) hand in hand kunnen gaan. Door vernieuwing aan tradities vasthouden.
Yemiïie? Volgens wokkel zijn spellingscontrole komen beide
woorden niet voor (wokkel trouwens ook niet, het woord wokkel wel te verstaan). Die dikke vandaal maar n's bellen wanneer
het wordt opgenomen in zijn boek.

Tradieuwing?

:

VersIagen
I
-

Zaterdag 7-12-96 DAMES
Zomaar als wij allemaal denken dat we vrij zijn, dan belt
Henk, dames jullie moeten spelen. Er is een wedstrijd
ingelast. Dat betekende dus dat we om 1 uur in de kantine
moesten zijn om ïegen de Blesse te spelen. ledereenkon,
alleen jammer dat we 3 geblesseerden hebben want dat

\Wekreeen
wedstrijd met veel buitenspel en weinig kansen diewe
wel hadden moeten hebben, ln de 1ehelft een paar kansen voor Moniek en Elizabeth + Nynke in de 2e helft zo
ook een paar. Marieke heeftvoor het êgrst weer eenhele
wedstrijd gespeeld en t hele goeie kans net gemist, jammer. Kortom geen spectaculaire wedstrijd maar wel eenï1e
diehet bekijken min of meer waard was en eindigde in 00. Volgende weekbeler of niet dames.
Anneke de Visser
houd in dat er maar
gen er een gast

,
1
,

'11

bij om

overblijven om te spelen.
te spelen. Het was

als resewe

DWP E'l - OLDEBOORN Eí
moesten tegen dwp en loen

!íij

stond jasper op doel en jarno
als laaste man rn erwin als
voorstopper en margje mid lings
en arjen midmid en martijn ook
en ik stond mid rechts en toen
skoorde arJen en toen skoorde er
êénvan de andere ploeg+àn ik was
aanvoeder en toen was da;eersïe
helft afgelopen en toen moest erwin
er uilen martrjn ook en esburt ook
en lolle er in enjarno ook en aaltsen
ook en toen skoorde jolle en toen

skoorde éênvan die andere ploeg
enloen hadden we met drietwee
verloren. Amold Oosterbaan

Wfrst ur datles
(vernoVoolstra)?

* Leo Hamburg een ongelovelijke stampert heeft
men uit betrouwbare bron nl. Janco

gestampte
komen "eten" (o.4, Nynke Akkerman)?

* SielzeAkkerman een goede sponsor hoor de dames zou zijn,
verkoopt namelijk sperma?
* Janneke tegenwoordig moten promoot in plaats van te voetballen?

de

* de dames zich vrijwillig aanbieden om zelf

* Harm aast op het baantje van Henk namelijk trainer van

stampot'*e

dames?
* dit misschien te maken heeft mel de sponsor (Moeke de

* er verhalen rondgaan over dug-out 1 of dug-out 2 (voor
meer.info vragen biiTiilze Nijdam of Nynke Akkerman
Amarins vld Heide of Wietze
I

\

"

Huisman)?

* u l-Jgnk Vink stil kan krijgen als u hem (in de kroeg)
schrijflolok

geeft?

* dit onder het motto van beter een stjlle Vink den

drukke

Vink?

of

een

een

* de sponsor van de dames (moeke) failliet dreigt t€

gaan

omdat de dames tegenwoordig of winnen of gelijkspelen
en de sponsor dan zorgt voor een rondje?
* diï zelfde geld voor de coach van de dames, Henk Vink,
die bepaalde dames voorzielvan halve liters bier?
* de dames regelmatig "gastspeelsters" hebben maar nog
niemand durft om definitief bij ons te blijven, hoe kan dit?
* Miriam regelmatig te klein ondergoed meeneemt (bh of

onderbroek)?

* Monique met haar auto (vol met dames) op twee wielen
door de bocht kan?
* Elizebelh voor de wedstrijd moet poepen, dit niet doet
en er daarom in de rust maar wordt uitgehaald zodaï ze

wen rustig kan zitten?
* Bonne de Vries de dames laatst heeft gefloten en
damesvoetbal nu helemaal zieï zitten?

* Marieke na een (lange) blessureperiodeweer voetbalt
en steeds bijna scoort?
* er geen genoeg blauwe shirts zijn en Martine, dankzij
Miriam, ook een (grotere) shirt aankreeS?
* winnen voor sommige mensen grote gwolgen kan hebben?
+ hier de derdehelft bij de sponsor mee bedoeid wordt
(voor meer info Monique enlof Mariska)?

ë

Bruin)?

* Nouline een eigen drinkfles heeft, voor haar handschoenen?
* Sjoukje ook wel eens op tijd uit de kroeg wil komen omdat
Sible dat wil, of omdat er voetbal op W is?
* ik (Monique) mr.;n best doe om Harm van zrln bank af te krijSen door het schrrjven van stukj€s en wist u datjes?
* Piet het tegenwoordig erg druk heeft met "huiseltlke aangelegenh€den" maar toch nog tijd heeft gevonden om de dames te

fluiten?
* Anneke tegenwoordig geblesseerd is en dan fungeert als verzorgster van de dames?
* KaÍin een onderbroek ruilde, voor een goedkopere, en toen
het geld maar even moest brengen, wat ze niet heeft gedaan?
* Willemke ook wel eens onder de plak zit bij Sjibbe (aja) en
dan op tijd thuis moet zrjn, onder het motto van" "\ /e moeten

op visite"?

* Sierou nog steeds heel koppig

kan zijn?

* Pieler en Elizabeth onder het motto van incest op de
trainingen van elkaar genielen?

WÍsG u
Schoonmaakperikelen
Wist u dat: wij als schoonmakers eens per tweemaanden
kantine, bestuurskamer en w.c.'s een goede beurt gwen.
dit inhoudt dat wij schrobben, boenen en ons in het
zweet )agen om op tijd weer thuis te zijn.wij dit werk
'eventjes'naast ons dagelijke werk doen.dat bestuursleden dat ook doen. besturen zenuwslopender is en de
heren vast met afgekloven nagels rondlopen.wlj dit denken omdat de restanten in de bestuurskamer op de grond
liggen.dit nog een 'hieletoer'is om op te ruimen. degrote
stofzuiger wél water , maar nog steeds geen zand en
steentjes (e. d. ) wi I opzu igen. deze in overvloed overal te
vinden zijn, omdat de kantine nog te vaak met voetbal-

datles
schoenen word betreden. wij soms onze eigen stofzuiget meenemen ons dat een halfuur en minder rugklachten scheelt, wrj
hopen dat er bij de nieuw- en verlcouw even praktische vrouwen worden geraadpleegd dit een kleine moeite is voor groter
'wekplezier'vooral schoonmakers door ervaring weten hoe
gebouwen en materialen goed en vlot zrjn schoon te maken.
wr1 de bouwcommissie dan ook veel succes wensen meï de
nieuwe plannen. wij hopen daï deze vlot van de grond komen
en iedereen een handje wi I helpen vele handen licht werk
maken wij dan volgend seizoen'grutsk, kunnen zijn op onze
vernieuwde spoftaccommodatie wi) veel waardering hebben

voor ALLE vrijwilligers die voor de CLUB hun handen uit de
mouwen steken. wij iedereen een goed, gezond en sportief
1997 wensen. ëênvan develen.

Z,aaflv@rctbaInfrerlws
TIJDEN ZAALTMININGEN ZATERDAG'S VÓOR DE

VRIJDAG 27 DECEMBER. DE FUGELKAMP TE HARKEMA.

JEUGD:

Periode 23111 - 21112 en 11t1 - eete.
13.00 - 14.00 u. E-pupillen
14,00 - 15.00 u. F-pupillen (voetbalinstuif 1 xper

OTDEBOORN

Q

weken)
D-pupillen ( 1 x per 2 weken)
15.00 - 1ó.00 u. C-junioren
1ó.00 - 17.00 u. B-junioren

13,24 u. Oldeboorn 81 - ONT 81
14.12u. Jistrum B1 - Oldeboorn B1
15.00 u. Drachtster Boys 81 - Oldeboorn 81

:
ZATERDAG 98 DECEMBER. V.D. BIJHAL TE KOLLUM.

Hetezrste teams haalt de ballen en de sleutëls uit de
bestuurskamer. Het laatste team brengt deballen en de
sleutels weer terug. Zaal netles achterlaten. Lichten etc.
uitdoen. Maak er geen rotzooi vanl!
jeugdbestuur.
PROGRAÀ,{À,{A KERSTZAALVOETBAL

BÍ.

J

OTDEBOORN D2.

9.00 u. Drachten D2 - Oldeboorn D2
u. Oldeboorn D2 - ONB Dq
u. Harkema D2 - Oldeboorn DP
u. Cldeboorn D2 - Buitenpost D3
u. Harkemase Boys D3 - Oldeboorn DP

10,15
10.45
11.45
12.15

EUGD V.V. OLDE-

BOORN.

ZATERDAG 28 DECEMBER. DE HOUTMOUNE TE BUITENPOST.

VRIJDAG 27 DECEMBER. DE SPLITTING TE DRACHTEN.

OTDEBOORN

OLDEBOORN

CÍ.

13.00 u. R\íF C1 - Oldeboorn C1
13.48 u. Oldeboom C1 - Oerterp C1
14.52 u. Oldeboorn C1 - Buitenpost C1

Dí.

19.15 u. Drachtster Boys D1 - Oldeboorn Dl
12.45 u. Oldeboorn D1 - R\íF Dl
13.45 u. Oldeboorn D1 - Harkemase Boys Di

Veel succes allemaal.

GIGANTISCHE
FEESTAVOND MET
VERRASSEI\DE ACTS.
DATUM

: 11 JANUARI

AANWF,,ZIG ZIJN : 20.00 uuR

AANVANG-

i 20.30 uuR

PROGRAMMA:
- 5e ELFTAL

- AeELFTAL
- le DAMESELFTAL
- PAUZE met grote verloting
- 3e ELFTAL
- 2e ELFTAL
- le ELFTAL
- De jury maakt het winnende elftal bekend.
- Aan de bar hangen mag en er mag natuurlijk
ook gedanst worden.

hqfeuws vam de Redaktfre
COVS JEUGDSPELREGETTíEDSTRIJDEN.
De Noordel ij ke Regel ngscomm issi e Spelregelwedstrij den
is reeds weer druk doende mel de voorlcereidingen voor
de spelregelwedstrijden 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 meete doen. De regionale scheidsrechtersvereniging is bereid om ons hierór1le assisteren. Er mogen
per vereniging meer dere teams meedoen. Een team
bestaat uit 5 jeugdleden plus eenbegeleiderlcoach.
De data van de wedstrijden zijn als volgt gepland:
i

Vrijdagavond 7 februari - groepsfinales
Vrijdagavond 21 februari - provinciale finales
Vrrjdagavond 14 maart - districtsfinales
(org. COVS Heerenveen)
Zaïerdag 12 april
landel r.1ke finale (Apeldoom)

UITSIAG VOETBALSCHUTJASSEN
ó4-38
ó4-50
61-45
04 H.Teunissen
58-4s
01 J.Voolstra
02 Y.Blaauw
03 C.Kalsbeek

05 G.van Kalsbeek
0ó W.Watzema
07 H.Oosterbaan
0B J.Fokkema
09 W.Veenstra

10 H.v/d Heide
11 K.v/d Velde
12 J.van Kalsbeek
P.P.van

5B-55
5B-ó9

54-5s
50-ó9
49-63
48-ó0
45-ó0
39-ó3

der Feer Bokaal.

Naam
S.Bergsma

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

J.Meesfer
B.Oosterlcaan
J,Stulp
\0í.van Kalsbeek

Elftal

Doelpunten

Vijfde
Yierde
Vijfde

11

Tweede

B

Vierdz

B

11

10

H.Ament

YUfde

I

C.Reitsma
S.Veenstra
P.Poepjes

Eersïe
Eersle
Eerste

7
6

Meld je dus z.s.m. aan bij jeleider(s).

B.Voolíra

Íweede

5

Yierde

5

Jeugdcommissie.

K.Mulder
M.Hiemstra
A.Faber

WINDJACKS V.V. OLDEBOORN TE KOOP.

We zijn momenteel wederom inhelbezitvan enkele
windjacks met de opdruk v.v. Oldeboorn. De volgznde
maten zijn nog aanwezis: XL (2), XXL (1) en M (1). De laatste bestelde jacks zijn inmiddels ook aanwezig in de
bestuurskamer. Gaarne z.s.m. ophalen en bij ondergeïekende afrekenen. Er zijn helaas nog steeds mensen die de
eerder gelorcrde lacks nog moeten betalen. Nu graag
z.s. m,, aangezien ik e.e.a. ook weer mcrzt aftekenen.
Piet.

KLEINE REPAR.ATI ES/SCHADES I N/OM HET SPORTCOM-

PIEX.
Wanneer u schade o,i.d. constateert op of om het sportcompla< (zoals ook de kantine en dekleedgebouwen)
meldt dit dan gaame z.s.m. bij Haiko van Dijk tel 631827.
Dit geldt ook voor kleine reparaties/onderhoud e.d. BU
voorbaat dank voor een ieders medeweking.

het bestuur.
Waar zijn ze?

\X/ieheeft in november jl. mijn Diadora voetbalschoenen
(mt.37l38) meegenomen. lk heb toen met de D's meegetraind op donderdag van ó-7 uur. Graag wil ik ze terug.

Anno Huisman.

..

Dames
Eershe

q

q

4
4

W.Jager

Derde

J.Hoekstra

fweede

?

J.v/d Vlugt

Derde

?
?

D.Westerhoven

Vijfde

A.de Visser

Dames

?

R.Jelsma

Tweede
Tweede

2
2

Íweede

2

J.Klompmaker
E,Quané
J.Bethlehem
B.Haspels

Derdz
Yierde
Vrjfde

H.Nieuwland

Yijfde

N.Akkerman
M.Hoekstra
S.Oosterbaan
H.Veerman
W.Huisman
Joh.Poepjes
L.ldsinga

Dames
Dames

M.Hassan

Eerste
Eersïe
Eersïe

2..
2
2
2
2
2
1
1

1

fweede

1

Tweede

1

H.Nieuwenhuis

Derde

1

J.Akkerman
J.Wittaneen

Yierde
Yierde

D.Valk

Vijfde
Vijfde
Vijfde

R.Dijkstra

H.Hartmans
J.Hermanides
K.Veld
J.de Jong

1
1
1

1
1

Dames
Dames

1

Vijfde

-2

1

.,:

K[@wrpIaat

Lo,

e

