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250 exemplaren.

Redaktie:

Hierbij willen wij alle Boarnsters van 14 jaar en ouder op de hoogte stellen van de 11?? editie van het befaamde Douwe Venema
Zaalvoetbal Toernooi. Het zal dit jaar plaatsvinden op 27 december vanaÍ 18.00 uur te Akkrum. Heren- en damesteams van minimaal 7 personen kunnen zich voor zondag 14 december op
geven bij één van de volgende personen:

Moeke de Bruin (Jan van der Woude), Waechstege 4, lel: 631772
Harm Oosterbaan, Swettebuorren 29, tel: 631605
Johan Tijsma, Tsjerkebuorren 17, tel: 631921
Bij opgave graag de namen aanleveren.
Na 14 december volgt het programma.
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2 januari
Nawid Hashemi 5 januari
Arnold Oosterbaan 5 januari
Elisabeth Poepjes 5 januari
Jorn Klompmaker 6 januari
9 januari
Udo Dijkstra
Wieger Huisman 16 januari
Bart Jan Westerhovenl T januari
Ellert Quarré
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ledere zaterdag doen we weer een beroep op de vele vrijwilligers om een jeugdwedstrijd

bij de junioren oÍ de pupillen te Íluiten. Helaas zijn er dah ook mensen die worden
gevraagd, maar die meedelen dat ze eigenlijk niet precies weten hoe ze een jeugdwedstrijd moeten leiden. Ze willen misschien wel, maat ze durven het (nog) niel aan. De KNVB
heeÍt nu een cursus voor iedereen vanaf 15 jaar (jongens en meisjes) in haar pakket. Deze
cursus kan worden gegeven in onze kantine. Het zijn 5 bijeenkomsten van 3 uur en 1 uur
toetsing (totaal 'l 6 uur). Tijdens de cursus moeten er stage-wedstrijden worden geÍloten.
Tijdens de cursus leert men:
- een voetbalwedstrijd goed te leiden op het aangegeven nivo
- inzicht te krijgen in het toepassen van spelregels/spel straÍÍen
- administratieve zaken op de juiste wijze aÍ te handelen
Als men na aÍloop aan deze voorwaarden voldoet, dan komt men in het bezit van het diploma "Junior-scheidsrechter" met de daarbij behorende badge.
De cursusbijdrage is 10,-- (welke door de vereniging, na het behalen van het diploma,
wordt betaald). Dit bedrag is incl. alle leermiddelen. Het aantal deelnemers is gesteld op
minimaal 14 en maximaal 20 jongens/meisjes. lndien het overgrote aantal deelnemers van
onze vereniging komt is het verstandig om deze in één keer bij de KNVB aan te melden,
zodat de kans groter is dat de cursus in Aldeboarn kan worden gehouden. Als je deze cursus volgt snijdt het mes aan 2 kanten; De spelregels worden je duideliik gemaakt, en je
kunt ook nog gediplomeerd "junior-scheidsrechter" worden in maar l6lesuren. Dus ben ie
15 jaar oÍ ouder, geeÍ je dan z.s.m. op. Het is niet alleen voor het clubbelang, maar ook in
je eigen belang.

Ja, ik geeÍ mij op voor de cursus "Junior-scheidsrechter":
Naam:
Adres:
PCAA/oonplaats:

Geboortedatum:

lnleveren bii Piet Tiisma
(vakje in de' bestuuiskamer)
Er liggen ook aanmeldingsÍormulieren in het buro in de bestuurskamer.
2

Was het jullie lezers van ons clubblad drie weken lang een geheim wie er voor het
volgend clubblad met de balpen een paar bladzijden zou gaan vullen nou voor mij
niet. Het is dat ik Leo altijd een fantastische vent vond en het dus moeilijk was te
weigeren kan ik jou toch meedelen Leo dat je bij mij niet in achting bent gestegen.
Een andere drijfveer was voor mij om het aan te nemen, want dat geeft een mooie
gelegenheid om eens mijn mening (ik zeg dus mening) naar voren te brengen,
evenals dat je ook eens je gal kunt spuien.
Om te beginnen geachte lezers heb ik al helemaal geen behoefte om nog met een
6e senioren elftal op de proppen te komen. Wat wil die eerste balpen schrijver
toch. ls het niet om in zo'n schietdorp als Boarn trots te zijn op de VV Boarn die
het voor elkaar gekregen hebben om 5 sen. elftallen te laten Íunctioneren. Voor
mij een pluim op de hoed van bestuur en de verschillende commissies. Ook zijn
de scheidsrechters op hun vingers getikt terwijl zelÍs buurmans leed ook nog
besproken is. Nee mensen echt die kolder allemaal is echt niks voor mij. Ook al
doordat ik supporter ben van de VV Boarn leek het mij wel wat om het daar eens
over te hebben. Mijn mening daarover is dat de VV trots mag en kan zijn dat ze
zo'n grote supporter schare achter zich heeÍt. Die suppofiers die mee geweest zijn
naar de Westhoek kunnen dit zeker beamen. Zonder te overdrijven als die
Boarnsters er niet geweest waren was het een kale en koude bedoening geweest.
VoetballieÍhebber als ik ben, kan ik rustig zeggen er trots op te zijn suppofter van
deze voetbalvereniging te zijn.
Vroeger (ja dat mag ik rustig zeggen) voetbalde ik in H.D.T. nu S.V.Donkerbroek
en was suppoder van Heerenveen. Dan gingen we met de tram naar dat echte
oude Heerenveen met o.a. Tieme Veenstra, Jan Lenstra Abe natuurlijk Marten
Brandsma. Ploeg en al die andere jongens. En toch Heerenveen zegt me nu niks
meer. Waren het allemaal jongens uit Heerenveen dat kon niet meer ze bestreken
heel Friesland, waren nog niet tevreden nee hoor Europa. Dat was nog niet wat
Heerenveen wilde nee via de hele wereld hebben ze uiteindelijk gevonden wat ze
zochten. En dan bij aanvang van een wedstrijd klinkt of liever dreunt het Fries
volkslied over het stadion. Laat me niet lachen. Natuurlijk moet ik toegeven ze
draaien lekker mee. lk kan het met mijn zwager die een seízoenkaart heeft van
f5O0 gulden dan ook nooit eens zijn en worden. lk weet bijna zeker dat er wel
Boarnsters zijn die zullen zeggen wat is die vent kortzichtig. Nu wat mij betreÍt dat
mag maar eerlijk Heerenveen zegt mij niks meer. Wel dit, ik wens er niet op aangesproken te worden, kritiek oke, maak gebruik van de balpen. Nog een voorbeeld
op zondagmiddag op het sportveld vertelde iemand ik geloof Gabe, die zei
Cambuur heeÍt gisteravond gewonnen. Toen kwam er van iemand met als ant-

woord, ze hadden om mij wel mogen verliezen want ik heb een hekel aan
Leeuwarders. lk dacht zo bij m'n eigen Cambuur heeÍt ook geen Leeuwarders
meer in z'n elÍtal dus stom geklets. Nee geef mijdat amateurclubje VV Boarn maar
daar erger ik mij tenminste niet aan of liever gezegd daar geniet ik van en ik weet
zeker in dit geval alle supporters het met mij eens zullen zijn. lk zou dan tegen de
Boarnsters die eigenlijk nooit op het sportveld komen willen zeggen kom eens
langs en word donateur nee niet voor Í500 maar t25ljaan

Voor die mensen die donateur willen worden nog even dit. Aldeboarn t heeÍt het
vorige seizoen afgesloten met promotie wedstrijden in de hooÍdklas FVB dat is nu
door veranderingen in de afdelingen 5e kl KNVB. Ze presteerden het daar om te
promoveren. Een knappe prestatie. Ze spelen dan nu in de 4e kl KNVB. Om eerlijk te zijn zagen wij het wel moeilijk in want ze moeten dit seizoen uitkomen tegen
Heerenveen, Akkrum, Emmeloord, lrnsum enz. en de hoop was er alleen maar
dat ze zich konden handhaven. Zo zie je maar weer supporters zijn niet veeleisend. Zeker is wel dat we blij waren voor de jongens en zeker ook voor (met oÍ
zonder pet) Bonny. Mijn petje ervoor aÍ hoe die trainer er in is geslaagd van dit
ploegje een eenheid te maken en ze zo te motiveren. Ze geven zich voor 1OO %
als ze de wei op gaan en ze zijn bereid voor elkaar de kastanjes uit het vuur te
slepen. Dat handhaven is al lang vergeten na 4 wedstrijden taxeerden wij ze als
middenmoter. Maar ze wilden en bereikten meer n.l subtopper. Dit alles boven
ieders venruachting. Wil dan nu wat het supporter zijn betreft besluiten met een
verhaaltje van een goede kennis. Hijzei tegen mij: lk liep zondagmiddag even te
wandelen, normaal doe ik dat met mijn vrouw maar die had even geen zin. lk vond
het al wat vreemd maar toen ik in de richting Zuidkant liep had ik door waarom ik
niemand tegen kwam. Ze waren op het voetbalveld en dacht ga eens kijken. Bij
de ingang stonden 2 leuke meiden met programma's. Voor Í2,50 was ik klaar en
via het programma zag ik dat de Boarnsters het op moesten nemen tegen
Akkrum. Hoe dit nu allemaal in elkaar zat weet ik niet maar wel was het een
gevecht om de bal tussen rooien en zwarten. Bij navraag bleek dat Boarn de
zwarten waren. Maar doelpunten kwamen er niet. Dat vond ik wel jammer en om
ongeveer kwart voor 3 blies de scheidsrechter op z'n fluit en gingen alle spelers
het veld aÍ. lk dacht dat het aÍgelopen was maar gelukkig vertelden ze mij dat dit
nog maar de helft was. Dit wou ik dus aÍwachten en dacht dan ga ik ook maar
even een kop koffie halen, maar helaas de kantine (wat hebben ze daar een
mooie kantine) stond barstens vol en ben dus maar weer naar buiten gegaan. Na
een tijdje kletsen met kennissen die raar op zagen dat ik op het sportveld was
kwamen de spelers het veld weer op. Mensen mensen wat waren er een mensen.
Je kon de spanning van de gezichten aÍlezen. Het ging er op het veld hard aan
toe en opeens ging er een gejuich en ik begreep dat Boarn een doelpunt had.
Maar helaas vlak voor het einde was het Akkrum die aan alle illusies een einde
maakte door ook een doelpunt te maken. De uitslag was dan ook 1-1. Waarom
vertel ik dit allemaal zegt hij tegen mij, ik ben nu een keer bij een wedstrijd van
Boarn geweest ik vond het prachtig ik heb genoten en zeg dan ook mensen als
jÍllie je zondags eens vervelen ga daar'ook eens kijken. Voor Í2,50 krijg je een
programma of en dat is voor de club nog veel beter wordt donateur. U steunt er
de club mee en mag gratis alle thuiswedstrijden bezoeken. lk ben niet bij machte
om bij alle thuiswedstrijden te komen maar als het mogelijk is kom ik zeker. Het
was daar echt gezellig en dan alleen al dat enthousiasme gewoon hartstikke leuk
ook het publiek ze weten het steeds beter als de scheidsrechter. lk had een Íijne
middag. lk vond dit een leuk verhaal vandaar dat dit geplaatst is. Verder denk ik
dat het woord supporter nu wel duidelijk is. Wil dan nu maar besluiten met misschien een típ aan het bestuur, ook al omdat ze weten dat regeren (in dit geval
besturen) vooruit zien is want wat ze voor de jeugd doen gewoon geweldig. Maar

zoals ze in heel Boarn weten is er een commisie van de stichting Woonzorg voor
ouderen momenteel druk bezig dit te verwezen lijken. Zou het bestuur hier niet op
in kunnen spelen en begin alvast met het plaatsen van banken. Wat zou het leuk
zijn tijdens een wedstrijd al die oudjes langs de lijn te zien zitten. Mijns inzien het
overwegen waard. Dit was het dan ongeveer wat de Balpen kwijt wou. Alleen nu
nog het probleem waar moet ik dan nu met die symbolische pen naar toe. Laat mij
hier nu eens rustig over nadenken. Zeker is wel hij krijgt een bestemming. Dus dat
is ook deze keer een verrassing. Wel was ik achteraÍ blij om ook eens weer een
bijdrage te kunnen leveren aan ons clubblad. Rest mij nog voorop alle supporters
en natuurlijk de hele staf alvast prettige kerstdagen en een voorspoedig 1998 toe
te wensen tevens hoop ik dat die goeie ouwe Sint u geachte lezer niet zal vergeten.

Nogmaals bedankt. A.Nijholt

SPELERS OLDEBOORN 3/4/5.
Het blijkt toch de laatste weken weer dat er enkele spelers zijn die vrij gemakkelijk de wedstrijden op zondag aÍmelden, of sterker nog, helemaal niet aÍmelden.
Tot op heden hebben de leiders nog steeds een elftal op de been kunnen brengen, maar het blijkt toch steeds weer een hele opgaaf om voltallig aan de start te
verschijnen. De spelers moeten wel bedenken dat ook de leiders hun werk vrijwillig doen, en dus niet iedere week de spelers achter de "helsdeuren" vandaan
willen halen. BeseÍ wel dat je lid bent van een vereniging waar in teamverband
wordt gespeeld. Als je thuis blijft, dupeer je niet alleen je leider(s), maar ook je
medespelers. Daarom, laat op zondag je teamgenoten en leider(s) niet in de
steek!!! Mocht je'toch onverhoopt niet kunnen spelen (blessure/ziekte o.i.d),
meld dit dan zo vroeg mogelijk bij je leider. Alle drie de elftallen beschikken op
papier over voldoende spelers, dus moet het mogelijk zijn om iedere zondag met
ca. 13 spelers aan de wedstrijden te beginnen. Mocht je een (langdurige) blessure hebben, hou dan ook contact met je leider, dan weet deze wanneer je evenlueel weer beschikbaar bent. De leiders rekenen op jullie medewerking!!!!
Piet.

BAH, WALGELIJK GEWOON........!

!!!!

Zomaar een zatèrdagochtend in november op het voetbalveld in Aldeboarn. Het
is een drukte van jewelste, want alle teams moeten deze dag thuis spelen. De
kleedruimtes blijken te klein om ieder een gerieÍelijk zitje aan te bieden.
Uiteindelijk lukt het om alle teams binnen de deuren te krijgen. De D1-pupillen
moeten het deze morgen opnemen tegen LSC D3 uit Sneek. Het blijkt al snel dat

LSC staat te wachten op hun "leider" die nog een speler moet oppikken uit
Heerenveen. Om 10.50 u. rijdt dan eindelijk een rode Volvo uit de jaren zestig het
sportcomplex op. Hè, hè, compleet, denkt de rest van het team, maar
helaas.....De "leider" had het veld in Heerenveen niet kunnen vinden en kwam dus
zonder de elfde speler aanzetten. Aangezien er in Aldeboarn een vol programma
was, moest er om 11.00 u. wel gestart worden met de wedstrijd. Dit bleek geen
enkel probleem (LSC, dat niets eens beschikte over ballen en een waterzal</Íles
etc., had van onze ballen gebruik gemaakt tijdens de warming up), zodat we mooi
op tijd van start gingen. Het bleek al snel dat het een gelijkopgaande wedstrijd zou
worden (evenals de uitwedstrijd destijds). Kansen ontstonden over en weer, en er
werd Íel om de bal gestreden. Het was uiteindelijk Karin Rodenburg die Oldeboorn
op een 1-0 voorsprong zette (een meisje dus). AÍ en toe werd er van beide kanten ook een overtreding gemaakt, waar ook vaak voor werd gefloten. Na ongeveer
25 min. spelen was de linksbuiten van LSC Jitske iets te snel aÍ. Jitske probeerde de bal nog te spelen, maar was te laat, en raakte helaas de linksbuiten op z'n
dijbeen. De speler viel, barstte in huilen uit, en nu komt het.......de "leider" (die
tevens grensrechter was) sprintte al schreeuwend het veld in richting Jitske en
deelde onverhoeds een tik aan haar uit. Schande, schande!!!! Hij vond de overtreding SCHANDALIG!!! en besloot dus maar het recht in eigen handen te
nemen. lk heb hem als scheidsrechter gemaand buiten het veld te treden, oÍ zich
eens te bekommeren om zijn eigen speler die huilend op de grond lag. Hij was
echter niet voor rede vatbaar, en bleef maar aandringen en dreigen richting Jitske
(een speelster nota bene van 11 JAAR!!U. Nadat hij eindelijk eens wat bedaarde,
bleek het z'n eigen zoon te zijn die zo vals was bejegend door Jitske (dus vandaar
die opvlieging > hoezo "leider"?). Vanaf dat moment werd het langs de kant
allengs grimmiger, en was het voor iedereen beter dat het rustsignaal klonk.
Hopelijk kwamen de gasten weer tot bezinning tijdens de rust. Dit bleek echter
allerminst waar, want ook in de tweede helÍt werden de speelsters van Oldeboorn
regelmatig uitgemaakt voor "teeÍ" (door met name de spelers van LSC, die door
hun "leiders" niet werden gecorrigeerd!l!). Toen Marrit een lichte overtreding
maakte (waar ook voor werd geÍloten), vloog dezelfde "leider"/grensrechter weer
het veld in, en nu richting Marrit. Een erger voorval kon ik gelukkig voorkomen
door er tussen te springen en hem de grensrechtersvlag aÍ te pakken en uit het
veld te verwijderen. De man accepteerde dit in eerste instantie niet, en wilde blijven vlaggen. Uiteindelijk, na diverse scheldkannonade's zijnerzijds, ging hij buiten
de lijnen. Hij werd daar door een supporter tot bedaren gebracht. De laatste 5
minuten werden zowaar nog grimmiger. Na aÍloop vonden ook de spelertjes van
LSC dat de scheidsrechter "perfect" (waardeloos dus) had geÍloten (uiteraard het
"goede" voorbeeld van hun "leider" volgend). Na de wedstrijd kreeg ik van de "leider" van LSC de mededeling dat hij een klacht bijde KNVB zou indienen wegens
molestatie (waarop ik mijn lachen moest bedwingen). lk heb hem daarop meegedeeld, dat wanneer hij een klacht zou indienen, wij er twee zouden indienen, nl.
wegens het molesteren van een speelster van ons, en het bedreigen van een
speelster van ons. Hij vroeg mij daarop waar ik deze wijsheid vandaan haalde,
want er was volgens hem NIKS GEBEURD!!!. Afijn, LSC toog kennelljk zwaar
teleurgesteld richting Sneek. Een half uur later gaat de telefoon in de kantine. het

blijkt een bestuurslid van LSC te zijn. Deze meld mij dat de betrefÍende "leider"
een klacht tegen ons had ingediend wegens molestatie. lk heb dit bestuurslid toen
ook maar even het verhaal van onze kant gedaan, en de man vriendelijk verzocht
dit maar eens na te vragen bij hun "leider". Hij zou dit doen. Als klap op de vuurpijl gaat later weer de teleÍoon. Een van de ouders van een speler van LSC. Zijn
zoontje had een prachtige Heerenveen{rui in z'n voetbaltas, maar deze was er in
de kleedkamer in Aldeboarn waarschijnlijk uit gestolen. Dit kon er dus ook nog wel
bij. Het bleek overigens dat Nieuweschoot D2 in deze kleedkamer had gezeten,
en heb ik dus de gedupeerde naar hen doorverwezen. Kortom een bewogen
zaterdagje voetballen bij zomaar een jeugdteam in de leeftijscategorie 10-12 jaar.
Op de Jeugdvoetbaltrainerscursus is mij destijds geleerd dat dit de meest leergierige leeÍtijdscategorie is, maar daar bedoelen ze toch niet bovenstaande
mee............ ..?????
Na de wedstrijd stonden de meisjes nl. nog te trillen op hun benen. Dit hadden ze
nog nooit meegemaakt, en dit hopen ze ook nooit meer mee te maken. Hopelijk
worden dit soort "leiders" verbannen van de voetbalvelden.
Piet.

EERSTE ELFTAL
01 Heerenveen 1 11-23
02Zandhuizen 1 11-22
03 Oldeboorn 1 10-21
04 Emmeloord 1 10-19

05Akkrum

1

06 Oldemarkt

1

07 Read Swart 1
0B Jubbega 1
09 DVSV 1
10 Nieuweschoot 1
11 de Westhoek 1
12 lrnsum 1

11-18
11-17

2
3
05 Heerenveen 7
06 Zandhuizen 2
07 Read Swart 3
0B Wispolia 2
09 Gonedijk 5
10 Gersloot 1
11 Jubbega 5
'12 Boyl 2
Oldeboorn

04 Oosterstreek

21-9
22-11
25-1 5

17-17

1í-16

1

11-13

22-29

11-11
11-11

15-25
20-30
8-27
14-27

-8
11-3
11

TWEEDE ELFTAL
01 THOR 2
11-31
02 de Blesse 5
11-27
().3

29-'t1
27-12

B-25

11-17
11-'14

45-5
37-24
41-13
44-20
44-25
32-30
26-37

11-13

24-26

11-6
11-5
11-5

12-31
1 8-35
18-58
't2-49

11-24
11-22
11-22

11-2

DERDE ELFTAL
01 oNB
dz Warga
03 Drachten
04 GAVC
05 lrnsum
06 THOR
07 Tilnje
0B Frisia

4
3

5
3
3
4
5
09 scs 2

4

2
3
3

10 Blue Boys
11 Wispolia
12 Oldeboorn

VIERDE ELFTAL
01 LSC 1890 4
02 Mildam 3

11-27
11 -25
11-24

62-24

I

65-30
54-21
41-29
50-27

10-15

38-51

11-15

11-10

31-32
30-44

1

1-6
11-5

17-58
22-57

1í-0

12-79

10-21
11-19
11-1

10-30
10-25
03 Aengwirden 3 10-21
10-19
04 Geel Wit 4
10-16
05 Tijnje 3
06 Oldeboorn 4 10-13
07 Nieuweschoot 6 10-11
08 Langezwaag 3 10-9
10-7
09 FFS 3
10-6
0 cAB 5
10-0
11 Gorredijk 6
1

49-1 9

64-15
35-7

58'22
34-22
39-40

27-45

33-1I
23-41
19-40
23-39
4-69

VIJFDE ELFTAL
0l lÍnsum 4
02 Oldeboorn 5
03 Warga

4

04Trynwalden 3
05 GAVC 6
06 LSC 1890 6
07 Frisia 7

5
09 THOR 4
0B

oNB

5
11 Wispolia 4
12 Akkrum 5
10 Drachten

DAMES ELFTAL
01 RWF 2
02 Aengwirden 1
03 FFS 2
04 Bergum 3
05 Oldeboorn 1
06 GAVC 1
07 Heerenv. B.2
08 Eastermar 1
09 Houtigehage 2
10 Drachtster 8.2

B-JUNIOREN
11-26
11-25
10-24
11-23
10-20
11-16

11-13
11-12

54-14
44-24
50-23
58-1 6

28-20
34-35
33-35

42-53

11-10
11 -6
11 -4

25-51
23-66
28-49
14-47

11-10

9-24

46-11

B-20

25-9

8-16
9-15
9-13

20-t5
31

-15

22-24

I

9-12

14-1

9-10
9-7

24-21

9-4
9-2

1

818-í7
8-15
81 B-15
7-7
7--'l

01 oLDEBOOBN

02 Aengwirden 81
03 Oudehaske
04 Read Swart 81
05 Heerenveen 83
C-JUNIOREN
01 BooÍnbergum C110-28
02 Aengwirden C1

10-25
03 Oldeboorn Cí 10-15
04 Wispolia C1
10-10
05 Blue Boys C1 10-10
06 Gonedijk C2
0-0
1

48-13
56-23
42-22
13-32
10-79
92-17
71-23

29-49
40-51
22-45
14-83

D-PUPILLEN

01 DWP D1
02 LSC 1890 D3
03 Oldeboorn Dí
04 Sneek D2
05 Wolvega D4
06 lrnsum D2

10-30

121-6

10-21

54-24

10-21
10-12
10-6
10-0

55-30
45-59
17-73

10-22
í0-19
10-16
10-16

43-18
45-39

4-104

1-33

B-26

D.PUPILLEN

7-35
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EINDSTANDEN JEUGD NAJAARSREEKSEN

wws

D1

02 Oldeboorn D2
03 Heeremv. B. D6
04 Warga

D2

52-34
37-37

05 NieuweschootD2l0-12 42-46
06 Wispolia

D1

10-3

25-70

BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER BELLEN, DAARNA DE WEDSTBIJDSECRE.
TARIS (AANGEZIEN DEZE LAATSTE ANDERS EEN 'TELEFOONOOR' KRIJGT !!). WAARVAN AKTE.
KNVB-tNFOLtJN (DtVERSE tNFO VtA CASSETTE). 0513-618998

ZATERDAG 5 DECEMBER
29614 OLDEBOORN DA1
ZONDAG 7 DECEMBER
31182 JUBBEGA 1
40056 THOR 2
40939 OLDEBOORN 3
40410 CAB 5
41070 OLDEBOORN 5
ZONDAG 14 DECEMBER
31185 OLDEBOORN 1
40067 DE BLESSE 5
40943 TIJNJE 4 40417 OLDEBOORN 4

41076

WARGA4

-

ZONDAG 21 DECEMBER
31147 EMMELOORD

1

- RWF DA2

1
2
4
oLDEBOORN 4
- FRtStA 7

14.00
14.00
12.00

- TRNSUM 1
- oLDEBOORN 2
oLDEBOORN 3
- FFS 3
OLDËBOORN 5

14.00
10.00
r0.00
12.00

- oLDEBOORN
OLDEBOORN
. DRACHTEN

- oLDEBOORN

1

1t.00
10.00

10.30

14.00

SELECTIE-WEDSTRIJDEN MEISJES V.V. OLDEBOORN.
Op 22 okt. viel er bij 4 meisjes die lid zijn van de v.v. Oldeboorn een uitnodiging
van de KNVB door de brievenbus. Het bleek te gaan om een selectie-activiteit om
te komen tot een regioselectie voor de regio Heerenveen/Steenwijk. Deze 4 meisjes, Jitske v.d. Krieke, Chantal Keekstra, Karin Rodenburg en Margje de Vries,
werden op 29 okt. om 18.00 u. verwacht op complex van Thorte Lippenhuizen.
Voor deze activiteit waren maar lieÍst 28 speelsters uitgenodigd uit bovengenoemde regio (ze kwamen o.a. uit Havelte, Genemuiden, Emmeloord,

Willemsoord). Uiteindelijk kwamen er 23 speelsters opdagen. De trainster,
Simone HoÍ, ontving alle speelsters, en nam daarna een pittige warming up aÍ.
Hierna werden ze in teams van 4 verdeeld, en speelden ze met deze teams teams
tegenelkaar. Aan het eind werden de teams groter gemaakt, en werd er op een
groter veld met keepers gespeeld. Na aÍloop werd een ieder duidelijk gemaakt dat
iedereen voor of in het weekend bericht zou krijgen oÍ ze wel oÍ niet waren geselecteerd. Helaas voor Jitske, Chantal en Karin was het bericht dat ze niet waren
geselecteerd, maar dat ze door de KNVB nog wel in de gaten worden gehouden,
en dat er tijdens het seizoen nog een selectiemogelijkheid is. Hopelijk hebben ze
dit niet als een teleurstelling gezien, en blijven ze voor de v.v. Oldeboorn nog
steeds hun best doen (dit lijkt mij geen probleem). Bij Margje viel een ander brieÍje door de bus, nl. dat ze was geseleciêerd. Ze werd tevens weer voor een volgende activiteit uitgenodigd in Lemmer op donderdag 6 nov. j.l. Hier moest een
wedstrijd worden gespeeld tegen de regio Leeuwarden/Sneek om 19.00 u. ln
deze wedstrijd bleek dat Margje zich kranig heeft geweerd, en was de leiding na
aÍloop ook dik tevreden over haar prestaties. Margje zelÍ vond het ook een schitterende ervaring, en begon er nu ook wel zin in te krijgen. Na de wedstrijd werd
tevens het voorlopige speel/trainingsschema uitgedeeld. Het ziet er als volgt uit:
Woensdag 19 nov. Training bijThor
Woensdag 10 dec. Havelte D1 - Heerenveen/Steenwijk
Woensdag 17 dec. Training bijThor
Donderdag 1 9 Íebr. Selectiewedstrijd
Dus krijgt Margje het de komende wekgn nog druk. Hopelijk hou je er ontzettend
veel plezier in. Voor alle 4 meisjes geldt, jullie hebben Íantastisch je best gedaan,
en jullie zijn weer een ervaring rijker. Margje, veel succes tijdens de selectie-activiteiten, en hou ons op de hoogte van je ervaringen.
Piet.

- Wij op 25 oktober weer gewonnen hebben ?
- Mariska hier niet zo goed tegen kan ?
- Zij na twee sinas 'wartaal' begon te praten ?
- Zij tegen de gezusters v/d Heide gebroeders v/d Heide zegt ?
- Harm'bij Moeke'meteen' een rondje gaÍ ?
- Wij daarom nog vaak zullen winnen ?
- Het volgende rondje van Willemke was ?
- Zij hiervoor een extra krediet bij de bank heeÍt aangevraagd ?
- Dit niet mogelijk was en daarom Tjibbe dag en nacht werkt ?
- Zij tevens haar oudste zoon Martin beter op moet voeden ?
- Htj op donderdagavond steeds bij de damesbox binnenloopt ?
- Nouline vandaag voor het eerst weer gekeept heeft ?
- Zijbij Moeke de krant ging lezen ?
- Zij meteen een grote mond opzette toen zij haar tosti niet kreeg ?
- Zij door de hele kroeg schreeuwde :" Komt er nog een tosti oÍ niet!!"
- Karin Veld moet stoppen met werken omdat zij vandaag 3x gescoord heeÍt ?
- Wij nu ook een rondje hebben gekregen van Roel Tegel en bedankt ?
- Nouline na 1 whiskey denkt dat ze gaat vliegen ?
- Marieke nu aan de sinas is omdat ze Nouline naar huis moet begeleiden ?
- Marieke een vinger in haar ribben heeÍt gehad ?
- Elisabeth wat anders verstond en zegt:"Van wie"?
- Nouline niet meer recht naar de wc kan lopen ?
- Roel elke zaterdag te beunen gaat om onze tegels te betalen ?
- Tjibbe ook in de kroeg zat ?
- Hij anders thuis alleen aan een Ílesje bier moest zitten ?
- Hij zo in de gaten kon houden hoeveel rondjes Willemke geeÍt van ziin zuur

verdiende centen

?

- Wij hier geen medelijden mee hebben ?
- Nouline nu ook al met stoelen begint te gooien ?
- Miriam pittige tijden vandaag niet heeÍt gezien (Monique dit 10x vroeg, de 11e keer

antwoord kreeg ?)
- Nynke (diezelÍde die niet kan veteren) tijdens de wedstrijd Evelien haar haar
opnieuw in een staart deed ?
- Evelien vandaag weer gescoord heeÍt ?
- Dit weer'even lien' was ?
- Dit twee weken geleden was ? (vorige week waren we vrij)
- Nouline om 6 uur thuis moest zijn ?
- Dat zij de winiertijd al heeÍt ingevoerd ? (H'et nu dus 5 uur is dat ze thuis moet zijn)
- Nouline haar'ware aard' in de kroeg laat zien ?
- Nadat ze 2 whisky heeft gehad ?
- Zij gelijk met bonnetjes aankomt ?
- Zij hiervoor nieuwe handschoenen heeÍt gekocht ?
- Zijhaar rekening niet eens kon betalen ?
- Elisabeth onder taÍel was gekropen om Mariska haar veters aan elkaar te knopen ?
- Ze (Elisabeth) het 'wel' goed met me voor heeft, het debedoeling was dat ik, als ik op
zou staan, op mijn bek zou gaan ?
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Grote feestavond 10 januari 1998
Na het grote succes van de Íeestavond van begin dit jaar willen we 1998 weer
net zo goed beginnen. Net als vorig jaar wordt er beroep gedaan op de creativiteit van elk elftal.
ln 1998 hopen wij dat elk elÍtal meedoet. Dit jaar zijn de ogen extra op de B's
(deze doen dit jaar voor het eerst mee), het 3e elftal (hadden vorig jaar niets)
en het 4e elÍtal (hadden vorig jaar ook niets) gericht. Wat er gedaan wordt
maakt niet uit als het maar leuk is. Ook mogen er meerdere acts per elÍtal
gedaan worden. De leiders van elk elÍtal krijgen hier nog nader bericht over.
Maar wij raden iedereen aan om nu al na te denken over een leuke act en
begin maar vast met oeÍenen. Want de voorpret is de halve pret.
Succes en allemaal tot ziens op

1O

januari 1998!!!!!!!

De Aktiviteitenkommissie

SCHOONMAKEN
Wie heeÍt er niet een hekel aan schoonroaken. Schoonmaken is wel een van de
meest ondankbare werkzaamheden die iemand binnen de club kan doen. Wat
vandaag mooi schoongemaakt is, wordt morgen weer smerig gemaakt. Weg eer
van je werk.
Maar..... wat is mooier dan een nette schone kantine?
Daarom is het todh wel dankbaar werk.
Wanneer de kantine er verzorgt uitziet kan
dit toch als pluspunt gezien worden voor de
club omdat dit iets is wat een bezoekende club ook opvalt.
Maar..... zoals al in een eerder krantje vermeld
is de animo om de kantine schoon te houden
niet zo groot meer. Daarom is het nu de bedoeling
dat wij dit met alle leden op zullen vangen. ledereen
komt een keer aan de beurt om de kantine
schoon te maken. Er wordt nog wel een lijstje
gemaakt wat er moet gebeuren en hoe. Omdat
iedereen op deze manier meehelpt kom je
waarschijnlijk maar 1x per jaar aan de beurt en
kan het toch weer bekeken worden als

kleine moeite groot plezier (of net andersom!!).
Succes.
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