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De laatste jaren werd het schutjassen en klaverjassen altijd
op vrijdagavond gehouden. Echter door de teruglopende
belangstelling voor met name het schutjassen is besloten om
het dit jaar te proberen op een zaterdagmiddag. Mocht dit

ook niet lukken dan moeten we concluderen dat er geen
belangstelling is meer voor het kaartspel. Wij willen dan ook
een ieder oproepen die kan schutjassen, kom op 31 januari
anders eindigt het traditionele schutjassen om de beker van

250 exemplaren.

de voetbalclub. Voor het klaverjassen ligt dit wat anders maar
ook willen we een ieder de mogelijkheid geven om hier aan
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mee te doen.
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Geachte leden,
Sinds enige tijd mogen wij als vereniging ons verheugen in de aanwezigheid van
twee sportmasseurs, een ieder wel bekend, Uilke & Dick. Deze heren zijn op vrijdagavond aanwezig om een ieder die een blessure heeÍt opgelopen te helpen hier

van af te komen. Voor sommigen van u is het nodig dat zij hun enkels

/

knieën /

kuiten etc. laten tapen.
Nu is het echter zo dat de aangeschaÍte tape verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Helaas wordt dit niet altijd door Uilke & Dick aangebracht bij deze oÍ gene. Het

blijkt dat er oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt (sokophouders) of zonder
medeweten van de masseurs getapet wordt. Bovendien is het de bedoeling dat
mensen die weten dal ze voor elke wedstrijd en / of training getapet moeten worden zelÍ zorg dragen voor de aanschaÍ van tape.

Het kan niet zo zijn dat onze vereniging en daarmee alle leden de tape moeten
bekostigen van iemand die daar niet zonder kan.
Dus:

-als je niet getapet wordt door Uilke oÍ Dick, oÍ als je hun niet hebt ingelicht, blijÍ je van de tape aÍ.
-als je last hebt van een blessure, laat Uilke oÍ Dick er op vrijdagavond

eens naar kijken.
-als je chronisch behoeÍte hebt aan tape, schaÍ dit dan zelt aan en laat
niet de verenigingvoor de kosten opdraaien. Uilke en Dick zullen je graag

advies geven omtrent aanschaf en aanbrengen van de tape.
-wees nu niet bevreesd dat je de gebruikte tape per centimeter moet
gaan betalen bij Uilke en Dick.'
Met andere woorden, maak op de juiste manier gebruik van de faciliteiten die de
vereniging je biedt en van het vrijwilligerswerk van onze masseurs. Op die manier
beleven ook zij meer lol aan hun inspanningen. Vast meer lol dan het wekelijks
moeten inkopen van tape met zich meebrengt.
M.vr.gr.

Jelle

IP.VAN DER FEER B
Elftal

Naam

Doelpunt.

Sietse Bergsma

VijÍde

16

Jentje Akkerman

August Faber

Tweede

14

Jan Meester

Derde
Vierde
Vierde

Henk Vink

Vierde

12

Albert Hoving

Vijfde

Pieter Poepjes

Tweede

11

Miriam Hiemstra

Dames 2

Jacob Stulp

Tweede

11

Marieke Wobma

Dames 2

Bouke Haspels

Vijfde

11

Henrico Veerman

Eerste

1

Veenstra
Harmen Ament

Eerste

10

Jurjen de Jong

Tweede

1

VijÍde

10

Jorn Klompmaker

Tweede

1

Nynke Akkerman

Dames

I

Albert Nijholt

Tweede'l

Cees Reitsma

Eerste

b

Rienk v/d Velde

Tweede

1

Jelger Hoekstra

Tweede

6

Ronald van Warmerdam

Tweede

1

Willem van Kalsbeek Vierde

Siete

17

Henk v/d Meulen

2

2

2
2

Dijkstra
Harke Haftmans

Derde

4

Jan Visser

VijÍde

4

Jan v/d Vlugt

Westerhoven

VijÍde

4

Jan Bethlehem

Roos

Derde

3

Maurice Koerts

VijÍde

3

Jeroen Witteveen

Derde 1
Derde 1
Derde 1
Derde 1
Derde 1
Vierde 1
Vierde 1
Vierde 1

Johan Tijsma

Eerste

2

Thomas Voolstra

VijÍde

1

Dries Kuperus

Tweede

2

Sierou v/d Heide

Dames

1

Karin Veld
Evelien

Wagenaar

Dames

5

RoeloÍ Jelsma

Dames

5

Hans v/d Krieke

Douwe Hein AkkermanEerste

Udo

Dick

Sible de
Binne

Oosterbaan

4

Ellert Quarré

Meisjesteam gaat de competitie in!
Eindelijk is het dan zover. Oldeboorn beschikt voor het eerst in haar zo roemruchte historie over een volledig meisjesteam. Er zijn momenteel I speelsters in de
leeÍtijd van 9 t/m 12 jaar die m.i.v. maart 1998 gaan deelnemen aan de speciale
meisjescompetitie. Zij gaan spelen in een 7-tal. Dit betekent dat er in deze leeftijdscategorie nog wel enkele speelsters bij kunnen.
Dus als je vriendinnetje ook zin heeft om te gaan voetballen in een meisjesteam,
kom dan gerust eens kijken op de trainingen (deze zijn op iedere maandag en don-

derdag van 18.30 u. tot 19.30 u. op het sportveld). Je kunt inÍormatie krijgen bij
onze jeugdvoorzitter Jan Nijdam tel. 631936.

WIJ FELICITEREN IN FEBRUARI
Martine Huisman

1 Íebruari

18 jaar

Ate Bergsma

2februari

15 jaar

Nynke Akkerman

2 februari

17 jaar

Henrico Veerman

2 februari

Marieke Wobma

4 februari

Kees v/d Velde

8 Íebruari

Jesse Haspels

10 februari

22 jaar
18 jaar
44 jaar
7 jaar

Sabine Wagenaar

16 februari

J.H.v/d Wal

16 februari

9
9

Nico Veld

16 februari

14 jaar

Maurice Koerts

6 Íebruari

Lou Visser

6 Íebruari

26 jaar
55 jaar

Hein Knol

19 Íebruari

Jan de Jong

20 februari

Johannes Poepjes

21 Íebruari

Jan v/d Woude

28 Íebruari

jaar
jaar

79 jaar
47 jaar
24 jaar
35 jaar

Aan de gemeenteraad van de
gemeente Boarnsterhim
Postbus 40, 9000 AA GROU

Geachte raad.

Om de gevolgen van het terugtreden van de gemeente bij onderhoud van ons
sportterrein enigszins op te kunnen vangen is Voetbalvereniging Oldeboorn overgegaan tot het aanvragen van een banenpooler bijWOC/Perspectief.
lnmiddels is een plaats voor 20 uren goedgekeurd. Nu is ons ter ore gekomen dat
binnen Boarnsterhim het maximum aan banenpoolers is bereikt.
Om toch op korte termijn een oplossing voor het teveel aan werkzaamheden te
vinden willen wij u attenderen op een andere oplossing.
Een aantal van uw collega-gemeenten zijn inmiddels overgegaan tot het aanstellen van medewerkers in het kader van de Melkert-banen. Deze medewerkers zijn
vervol gens gedetacheerd

bi

j sportveren

i

gi n gen.

Wij verzoeken derhalve deze regeling ook voor onze vereniging mogelijk te maken.
Het is ons bekend dat ook de vereniging GAVC uit Grou interesse heeÍt voor een
dergelijk optie.
Vanwege de huidige, enorme groei van onze vereniging en de toename van werk-

zaamheden daardoor zou een snelle oplossing ons welkom zijn.
Gaarne spoedig van u vernemend,
Voetbalvereniging Oldeboorn,

Evert Fokkema, voorzitter.
S. De Grootstrjitte
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8495 SC Aldeboarn
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Een stukje voor de rubriek de Balpen schrijven, dat werd mij gevraagd "dat doe ik"
zeg ik dan, maar dit is niet voor iedereen zo gemakkelijk. Bij de één rolt er zo wat
uit dê pen maar voor de ander is dit moeilijk. lk denk dat iedereen wel iets oÍ wat
te vertellen heeft maar als je dan een stukje op moet schrijven dan vallen er
bepaalde deuren dicht. Als je dan gevraagd wordt om te schrijven kan je altijd nog
nee zeggen daarom ga ik deze rubriek een klein beetje veranderen en ga de volgende schrijver niet vragen, maar gewoon noemen bij de naam onderaan mijn
stukje. Allemaal gekeken, is het uw naam, schrijven maar. Enkelen denken, gelukkig ik ben het niet, maar er komt een tijd ook voor u, en in principe maakt het ook
weinig uit want iedereen bedenkt wel wat, als het maar een beetje betrekking heeÍt
met voetbal of daar om heen. De eerste keer dat ik met voetbal in aanraking kwam
was in Nij Beets toen ik een jaar oÍ vijÍ/zes was. Van deze periode weet ik weinig
over te vertellen, alleen dat ik keeper werd, dit kwam omdat mijn voetbalschoenen
veel te groot waren en er moeilijk op te lopen was. En dat ik altijd een eind moest
Íietsen, want wij woonden in die tijd aan de Rechte Sweinsweg 11, dit is de weg die
je nu ingaat bij Sietse v/d Berg. Voor zo'n klein mannetje was dat een heel eind, en
ik moest fietsen regen oÍ geen regen. Toen we in 1971 naar Oldeboorn verhuisden
kwamen we bijde melkÍabriek te wonen in het huis waar Kraan nu woont. ln die tijd
had Oldeboorn nog een korfbalclub waar mijn vader ook lid van was en zodoende
werd er een korf aan de muur van onsfiuis gespijkerd en ballen maar. Deze sport
kon mij niet bekoren en ben ik lid van de V.V.Oldeboorn geworden die toen ook in
het zwart voetbalden. Volgens mij was Honkie de Jong een van de eerste trainers
waar ik mee te maken kreeg, hiervan kan ik mij herinneren dat het altijd dikke pret
op de training Was, maar zaterdags moesten we door het slijk van hem. ln die tijd
werd op het schoolplein bijna altijd gevoetbald en dat heeÍt ons heel wat ballen
gekost, want ik denk dat Geert de Vries zijn vader nog wel een netje met ballen
heeÍt liggen. Omdat we een beetje overlast gaven met het voetballen met de gewo-

ne ballen zijn we gaan voetballen met tennisballen. Naast het voetballen op het
schoolplein en op het voetbalveld hadden we ook nog een privé trainer genaamd
Piet Zwets. Met deze voetbalden we in de speeltuin en zijn we ook nog eens naar
Akkrum wezen voetballen. Bij Piet zagik ook de eerste voetbalwedstrijden op een
kleuren tv. Er werd veel gevoetbald en naar voetbal gekeken, maar het mooiste
vond ik altijd de thuis wedstrijden van Sc Heerenveen waar we in die tijd bijna altijd

heen gingen met Jelke, Jan, Douwe Bethlehem mijn vader en ik. Bij de

V.V.Oldeboorn kwam ik na mijn jeugdvoetbalperiode al vrij snel op de bank te zitten bij het eerste elftal, en mocht zo nu en dan een kwartiertje invallen. Toen ging
het allemaal een beetje anders dan nu, want als je dan in de box kwam en je ging
als klein mannetje op iemand zijn plek zitten werd je er vierkant afgeschopt.
ledereen had zijn eigen plek er was een bij die had zelÍs een eigen asbak. Dit was
trouwens voor mijn tijd. Volgens mij was Wieger Huisman traine[ deze stond in het
begin van de training, als wij eerst maar weer eens tien rondjes om het trainingsveld moesten lopen, altijd met zijn handen bij het beroemde potlood.

Harm Oosterbaan en ik waren het niet altijd met de oefenstoÍ van de trainer eens
en werden dan ook regelmatig weggestuurd . Zodal wij in het tweede elÍtal terecht
kwamen, we stonden allebei in de spits. Eddy Vink was toen leider en deze hield
van aanvallen want we stonden altijd met vier man in de voorhoede, vier in de midden en twee achterin. Eddy vermelde de opstelling altijd in het clubblad, deze kregen we toen nog elke week, hij heeÍt mijn naam trouwens niet een keer goed
geschreven. Van Eddy kan ik mij nog herinneren dat we na de gondelvaart uit
moesten tegen de Harkema en hij volgens mij niet uit de kantine is geweest tijdens
de wedstrijd, welke we overigens verloren. Mijn moeder was trouwens blij dat ik in
het tweede speelde want bij het eerste was de derde helÍt altijd bere gezellig, we
gingen eerst in de kantine het nodige bier wegspoelen en dan naar Hotel Goerres
met de hele ploeg inclusief de dames, waar we ook geen water kregen, zodat ik
bijna elke keer op de kniën thuis kwam. Na een tijdje br1 het tweede kwam ik toch
weer in het eerste terecht dit duurde echter niet lang want ik kreeg last van mijn rug

en ben een halÍ jaar gestopt met voetballen. Rustig aan weer beginnen bij het
derde als keeper nou zo rustig was dat niet, bij het intrappen werden er kanonskogels op je afgevuurd door onder andere Hans Poepjes en wout Kuik. Rients Tijsma
was toen leider van deze carnavalsclub. Als je toen een kledingstuk miste kon je er
altijd verzekerd van zijn dat Meint HoÍstra het in zijn tas had, deze graaide na de

wedstrijd alle kleren bijelkaar en hup in de tas. Meint is zelf ook zijn trainingsjack
eens kwijt geweest, we zaten bij Hotel Goerres en de teleÍoon ging, Meint Hofstra
kreeg de mededeling dat er een jack was blijven liggen in warga, er werd echter
gebeld uit de telefooncel door Hans Poepjes, waarna Hans met Meint zijn trainingsjack aan naast hem ging zitten en Meint maar pruttelen van dat hij nog naar
warga moest, na een kwartieftje had hij het door dat Hans het aan had, Meint
schelden, wij lachen natuurlijk. Later weer in het eerste onder leiding van Klaas
Dragstra uit Tijnje. Bij deze trainer kwamen we soms lachend uit de box na de rust,
want dan had hij weer een mop verteld, ik denk niet dat het publiek het heeft kunnen waarderen want meestal stonden we dan achter. Als Klaas bij de training de
pionnen aan het uitzetten was liep onze aanvoerder Honkie de Jong er achteraan
en pakte ze weer op met de mededeling om maar een partijtje te doen, nou dit was
Klaas ook wel goed want dan kon hij zelÍ ook weer meedoen. Al met al een leuke
vent die Klaas maar hij stond niet boven de groep. volgens mij kwam Zijlstra Klaas
opvolgen als trainer. Deze man was altijd dol enthousiast, druivensuiker in de rust,
sokken omhoog, shirt bij de broek in, allemaal van deze dingetjes. lk gelooÍde niet
zo in deze dingen en Johannes Poepjes ook niet, want deze probeerde hem altijd
uit en dat lukte ook wel eens. Die keer dat hij uit de box kwam en Johannes midden op het trainingsveld stond te pissen, nou toen heeÍt hij de eerste tien minuten
niks gezegd. Bij Zijlstra werd ook gestaakt zodat het tweede tegen St.Annaparochie
moest voetballen. Volgens mij kwam Wietze uit Jubbega na Zijlstra bij ons trainen,
deze is echter niet lang gebleven, hij kreeg last van zijn rug. Na wietze kwam Jan
v/d Berg uit Beetsterzwaag, deze had al eerder in oldeboorn getraind en was dus
een bekend gezicht voor velen. ook hadden we mooie uitstapjes in zijn periode

naar Center Parcs. Als je dan aan kwam in zo'n park dan werd er meestal eerst
gewinkeld, en als je die luivan het eerste tegen kwam in de winkel dan hadden ze
alleen maar bier en zakken chips in het karretje. Henk v/d Krieke, in die tijd grensrechter, hebben we al eens twee uur na aankomst alweer op bed moeten brengen.
Ook waren er mensen die niet naar het zwembad wilden, dus deze personen verbranden gewoon hun zwemkleren in de open haard. Er waren spelers die op het
dak zaten, verankerde tv's stonden ineens buiten, maar er werd niets vernield. We
hebben niet alleen feest gevierd in Jan v/d Berg zijn periode, maar werden met hem
ook kampioen in Gersloot, dus weer Íeest vieren. Al met al een leuke periode en er
werd altijd goed gevoetbald en eindigden altijd vrij hoog. Na vier jaar Jan v/d Berg
kwam Bonnie de Vries bij de V.V.Oldeboorn, wat deze deed en nog steeds doet is
bij iedereen wel bekend, hij, het bestuur en alle leden van de WO hebben de wind
in de zeilen. Verder zal ik u niet vermoeien dus stop ik met schrijven, er is nog veel
meer te vertellen maar dat laat ik aan andere schrijvers over. Als laatste wil ik nog
de Balpen overdragen aan let op HEIN AKKERMAN, ik denk zeker dat hij deze heel
wat te vertellen heeÍt, want deze hele Íamilie zit zo ongeveer op voetbal. Verder
wens ik iedereen nog een gezond en sportieÍ 1998.

Jan van der Woude
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Zaalvoetbaltoernooi CÍ in de Harkema.
Zaterdag 27 december hadden we een zaalvoetbaltoernooi in de Harkema. We vertrokken om 12:30 bij de kantine. We wisten weltegen wie we moesten spelen.

Dit waren Drachten C1, O.N.T C1 (eerste klassers) en Oerterp C1 (tweede klasser). Toen we in de Harkema aan kwamen moesten we twee wedstrijden wachten.

Dus eerst maar even kijken. Nu was de wedstrijd tussen O.N.ï en Oerterp bezig.

Dit bleef 0-0. Nog een wedstrijd wachten en dan voetballen. We moesten tegen
Drachten, maar die was een maatje te groot voor ons. We verloren met 7-0. Toen
moesten we weer een wedstrijd wachten. En toen de wedstrijd tegen Oerterp. Dit
werd een leuke wedstrijd we kwamen op 1-0 door een vrije trap oÍ meer een kegel
door Bauke-Paul. Even later kregen we een counter en die maakte Bauke Paul aÍ.
En daar bleeÍ het bij.Zo hadden we de eerste drie punten binnen. Nu moesten we

drie wedstrijden wachten. De jongens van O.N.T. lachten ons uit. Maar daarna
moesten hun tegen Drachten. Ze werden met 6-0 opgerold.
Nog een wedstrijd wachten en waren wij weer aan de beurt. Nu tegen O.N.ï Zij
dachten dat ze ons even op zouden rollen, maar dat was niet zo. We begonnen

weer met dezelfden als in de andere wedstrijden. Dit waren:Jeen, Maarten, Bauke
Paul, Jelmer en Johannes. Wissels: Marten, Gysbert en Gerrit.

Wij hadden de aÍtrap en begonnen rustig rond te tikken. En bouwden kansen op.
Door eén counter kwamen we op een 1-0 voorsprong door Jelmer. lk moest toen
even wissel. Even later kwam ik er weer in voor Bauke Paul. Toen maakte Gysbert
net door een lob 2-0. Meteen na de aÍtrap veroverden we de bal en kreeg ik de bal
aangespeeld. lk kon alleen door lopen op de keeper en tikte hem langs de keeper
in het goal. Zo wonnen we met 3-0. De jongens van O.N.Ï baalden want ze dachten die maken we wel even in. (Dus niet!!!)
Zo werden wij tweede en dat was best genoeg. Wij als vierde klasser winnen van
een eerste en tweede klasser. Hieronder staat de eindstand en wedstriiden:

o.N.T.

Oerterp

0

0

Drachten

Oldeboorn

a

0

Oldeboorn

Oerterp

2

0

o.N.T.

Drachten

0

6

Oldeboorn

o.N.T.

3

0

Oerterp

Drachten

0

10

G

V

V

T

1 Drachten

0

0

23

0

2 Oldeboorn

0

1

5

7

1

2

0

I

1

2

0

12

W
Eindstand:

3 0.N.7

:,ïl:

4 Oerterp

3-1

Van: Johannes Watzema

0

Wispolia2-Oldeboorn2
Een wedstrijd, die gewonnen moest worden om de aansluiting met de top niet te
verliezen.
VanaÍ het begin hebben we wispolia onder druk gezet en dit ging af en toe gepaard

met goed combinatiespel. Het werd dan ook al vrij snel 1-O door een combinatie
van ondergetekende met Jurjen, die dan ook Íraai inschoot. Wispolia werd verder
onder druk gezet wat uiteindelijk leidde tot een 2-0. Broer had een ingeving en gaf
een pass op ondergetekende in de zestien. Met wat doorzettingsvermogen een een
beetje geluk kon ik twee verdedigers ontwijken en de bal in de verre hoek schieten.
Tot de rust kwam wispolia wel een paar keer op zonder echt gevaarlijk te worden,

mede door een niet zo in vorm verkerende tequila Rien.
Na de rust leek het er op, dat wispolia er nog iets van wilde maken. Veel druk en
van de goal af spelen was het motto. Gelukkig hadden ze voorin niet echt geweldige voetballers lopen, zodaï ze niet geiaarlijk werden.

Halverwege kwam Jelle-Jacob (voortaan te noemen: JJ) er in. Dit leverde twee
gevaarlijke momenten op. De belangrijkste was het aannemen van een pass van
ondergetekende'en vervolgens de voorzet op Rebaf, die dan ook koelbloedig voor
3-0 zorgde. Wedstrijd afgelopen en wij weer drie punten rijker.
Yeshead.

THOR2-OLDEBOORN2

op een voor ons ongebruikelijke maar wel lekkere tijd, nl 14.00 uur, moesten we
tegen de koploper. we hoefden geen spelers aan het eerste af te staan, wij hadden vorige week gewonnen, zij verloren. Kortom, we moesten kunnen winnen en
dan nog maar op 1 punt achterstand komen. Al snel in de wedstrijd bleek dat de
scheidsrechter wel eens onze grootste tegenstander kon worden. THOR speelde
hard, en vaak ook te hard. Geen kaarten voor hen, terwijl wij wel gele kaarten kre-

gen om werkelijk niks. we speelden in de 1e helÍt een zeer goeie wedstrijd. we
combineerden goed en ook de omschakeling bij balverlies ging dit keer beter dan
10

normaal. Toch kwamen we na een kwartiertje achter. Gelukkig wist Jacob, na een

goede bal van Andreas, de verdiende gelijkmaker aan te tekenen. Toen een THOR
speler op het doel afkwam, dook Rienk op de bal. De man valt en natuurlijk wist je
dat deze scheids daarvoor een penalty gaÍ. Gelukkig keek Rienk de bal naast en
kwamen we niet met 2-1 achter door zoiets lulligs. Wij kregen nog wat kansen,
maar met 1-1 werd het rust. Na veel gepraat over het slechte Íluiten van de scheids
zeiden we tegen elkaar ons er maar niets van aan te trekken en 3 punten mee naar
huis te nemen, want dat was zeker mogelijk. De 2e helft werd THOR gevaarlijker,
maar de beste kansen bleven voor ons, waaronder een schot op de lat van Pieter

Poepjes. Hij had al vaker op doel geschoten, maar hij zegt dan ook steeds: Wie
niet waagt, wie niet wint, wie niet ......, krijgt geen kind. Ook de scheids wilde weer

even laten weten dat hij van de partij was. Rienk had volgens hem de bal langer
dan 6 seconden in zijn handen. Natuurlijk was dit niet zo, maar gelukkig voor ons
legt hij de bal zowat buiten de zestien, terwijl Rienk maar 1 meter voor zijn doel
stond. THOR bleeÍ wel drukken, want aan karakter ontbreekt het hen niet. ln de

laatste minuten brak een THOR speler door. Jan v/d Woude haalde hem van achteren neer, zodat hij niet 2-1 kon scoren-Jan moest toen wel van het veld met een
rode kaart. Jan Visser kreeg ook nog een mogelijkheid om alleen op de keeper aÍ
te gaan, maar zoals iedereen al verwachtte, blies de scheids toen aÍ voor het einde
van de wedstrijd.. Eindstand dus 1-1. Natuurlijk mag je nooit een scheids de schuld
geven van verliespunten. lk heb ook echt wel respect voor ze en ze mogen best

eens een foutje maken, maar deze scheids was onmogelijk.

Jurjen de Jong

ZAALVOETBALTOERNOOI OLDEBOORN Dl.PUPILLEN.

Zaterdag 27 dec.j.l. togen we in alle vroegte (8.20 u.) richting het hoge noorden
(Kollum) om daar deel te nemen aan het KNVB-Kerstzaalvoetbaltoernooi. Dit jaar
mochten er voor het eerst maar liefst 11 spelers mee (6 veldspelers + 5 wisselspelers). Aangezien we over 14 spelers beschikken, had iedereen de mogelijkheid
om zich voor dit toernooi aan te melden. Helaas was één speelster geblesseerd
(Jitske beterschap), en waren er 2 spelers die zich niet hadden aangemeld, zodat
er precies 11 spelers overbleven. Er hoeÍde dus niet te worden geloot. Helaas
kwam de zoon van onze lokale "butcher" niet opdagen (gebeurt wel vaker), zodat
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we uiteindelijk met 10 spelers vertrokken.
Rond 9.00 u. arriveerden we bij de v.d. Bijhal in Kollum. wederom bleek dat de
KNVB/sporthallen/clubs niet zijn ingespeeld op het gecombineerd deelnemen van
jongens en meisjes in deze leeftijdscategorieën. Er was weer eens geen kleedruimte voor onze meisjes, zodal zij maar weer eens werden weggemofÍeld in de
EHBO-ruimte (waar uiteraard niet kon worden gedouched). Het is misschien toch
verstandiger om maar over te gaan tot een jongenscompetitie en een meisjes-

competitie (aangezien

er

telkens weer problemen ontstaan m.b.t. het

omkleden/douchen). Afijn, nadat we dít "probleem" hadden opgelost, konden we
om 9.24 u. onze eerste wedstrijd spelen tegen de thuisclub Kollum D1. Zoals ieder
jaar, bleek ook dit jaar weer dat oldeboorn, met name in de eerste wedstrijd, vreselijk onwennig is in de zaal (geen zaalervaring). Oldeboorn durfde bijna niet vooruit te spelen, men bleef massaal achterin hangen. ZelÍs de spits kwam al mee
terug. Gevolg was wel dat Kollum er bijna niet door kon komen, maar dat hun keeper ook bevroren tenen kreeg (misschien 1 bal gehad). Uiteindelijk scoorde Kollum
in de laatste minuten de dikverdiende 0-'1. Hierna mochten we slechts 1 wedstrijd
rusten (12 minuten). De leiders en een chaufÍeur dachten precies even een bakkie
te kunnen drinken. Echter men liep in Kollum al snel voor op het schema, zodat we
door onze spelers uit de kantine werden gehaald met de mededeling dal ze al 2
minuten bezig waren. Ze hadden zelfs onderling al gewisseld en een opstelling
gemaakt. Deze wedstrijd was tegen Boornbergum D1. ook weer van hetzelfde
laken een pak. ln de kont hangen, angs!"g voetbal, ram je rot en zie maar waar de
baÍ komt. Gevolg was dat Boornbergum steeds aanviel, en Oldeboorn er niet uit
kwam. ook nu ging de wedstrijd, terecht, met 1-0 verloren. ook weer in de laatste
minuten. Nu hadden we 36 minuten pauze, zodat we nu "rustig" even konden bijkomen. Helaas dit was niet van lange duur. Deze groep spelers, die toch al vrij
rumoerig zijn, presteerden het weer eens om nu ook de beheerder van de sporthal
kwaad te krijgen. Men meende om in de kleedkamer een vol pakje appelsap te
moeten laten ontploÍÍen, zodat diverse kledingstukken van andere teams onder
werd gespoten. De beheerder vroeg ons vriendelijk of wij onze spelers beter in de
gaten wilden houden, waarop wij antwoordden dat wij niet van plan waren om de
gehele ochtend achter dit stel aan te lopen. wij vinden dat de spelers ook een,
gedeeltelijke, eigen verantwoordelijkheid hebben. we hebben echter aangeboden

om de kleedkamer zelf weer op te ruimen, maar dit was niet nodig. Helaas wist
deze ploeg het dus weer te verzieken. Het toernooi ging ondertussen wel verder
(helaas). Harkema Opeinde wist ook in de laatste minuten van ons te winnen met
1-0. De laatste wedstrijd was tegen oNB D1 , en zij brachten ons de dikste nederlaag toe, nl. 2-0. "Gelukkig" hadden we de finale niet bereikt, want dan was er
waarschijnlijk niets meer van de sporthal over geweest. we hadden dan nl. 3 uren
moeten wachten. we waren nu om 13.00 u. weer in Aldeboarn. Daarna kon iedereen z'n wonden likken.
Een ontevreden leider.
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Aldeboarn, 5 januari 1998.
Geachte leden en donateurs van VV Oldeboorn,
Voetbalvereniging Oldeboorn viert op 25 april 1998 haar 7S-jarig bestaan!
U bent lid of donateur van deze, nog steeds, bloeiende vereniging.

Al ruim een jaar is de jubileumcommissie, bestaande uit oud-leden en huidige
leden van het bestuur, bezig geweest met dit jubileum. Het is de commissie gelukt
om van ongeveer 500 oud-leden de huidige adressen te vinden. Voor de oud-leden
van de commissie vaak reden om veel goede herinneringen op te halen. Voor ons,
groentjes van het huidige bestuur, de gelegenheid om kennis te maken met de rijke

geschiedenis van VV Oldeboorn.
Het bestuur en de jubileumcommissie zijn mede daardoor

al

"warm gedraaid", en
zien met u, de huidige leden en donateurs, uit naar de viering van het jubileum.
Rest ons nog om ook u enthousiast te riaken voor deze dag.
Vandaar dit schrijven. Wij vragen u om nu al de datum 25 april 1998 in uw agen-

da te noteren en.zich met ons op deze dag te verheugen. U mag er van uit gaan

dat u de gehele dag onze gast zult zijn.
ln Íebruari 1998 ontvangt u van de organiserende jubileumcommissie uitgebreid
informatie over deze dag en over alles wat u van een jubileum mag verwachten.
Een deel van de commissie vormt tevens de kadocommissie.
We zien u graag op 25 april 19981

Namens het bestuur van VV Oldeboorn,

Evert Fokkema,
voorzitter.
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Winterschema seizoen 1997-1998 v.v. Oldeboorn D1.
Hierbij volgt dan het winterschema voor deze winterstop tot en met februari 1998.
Op zaterdag 7 maaft begint de competitie weer. Bijtwijfelover het wel of niet doorgaan, moeten jullie zelÍ bellen met Piet (tel. 631807). Als je niet kunt, dan ook aÍbellen! Alles is onder voorbehoud!
Dinsdag 20 januari.

1230-18.30 u. trainen (veld)

Donderdag 22 januari.

17.30-18.30 u. trainen (veld)

Dinsdag 27 januari.

17.30-18.30 u. trainen (veld)

Donderdag 29 januari.

1230-18.30 u. trainen (veld)

Zalerdag 31 januari.

15.00-16.00 u. zaaltraining (zaal OBS de Boarne)

Dinsdag 3 februari.

1730-18.30 u. trainen (veld)

Donderdag 5 februari.

17.30-18.30 u. trainen (veld)

Zalerdag 7 Íebruari.

14.00-15.00 u. 4 tegen 4 toernooi (veld v.v. Oldeboorn)

Dinsdag 10 Íebruari.

1730-18.30 u. trainen (veld)

Donderdag 12 Íebruari.

1730-18.30 u.lrainen (veld)

Zalerdag 14 Íebruari.

11.00 u. Oldeboorn D1 - Oldeboorn C1 (oeÍenwedstrijd)

Dinsdag 17 Íebruari.

1730-18.30 u. trainen (veld)

Donderdag 19 Íebruari.

1230-18.30 u. trainen (veld)

Zaterdag 21 februari.

11.00 u. Oldeboorn D1 - Oldeboorn D2 (oeÍenwedstrijd)

Dinsdag 24 Íebruari.

1730-18.30 u. trainen (veld)

Donderdag 26 februari.

1730-18.30 u. trainen (veld)

Zalerdag 28 februari.

Vrij.

Piet, Gerke en Nynke.
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BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER BELLEN,
DAARNA DE WEDSTRTJDSECRETARTS (AANGEZ|EN DEZE LAATSTE
ANDERS EEN "TELEFOONOOR', KRTJGT !!). WAARVAN AKTE.
KNVB-|NFOL|JN (D|VERSE |NFO VtA CASSETTE). 0513-618998
ZONDAG 25 JANUARI

31192 DVSV

1

- OLDEBOORN

-

1

14.00

4OO73 OLDEBOORN 2

. ZANDHUIZEN 2

11.00

40951 OLDEBOORN
40420 MILDAM 3
41082 OLDEBOORN

-SCS2

12.00

- OLDEBOORN 4

10.00

- AKKRUM 5

10.00

3

5

ZATERDAG 31 JANUARI

29632 FFS DA2

- OLDEBOORN

DA1

14.00

ZONDAG 1 FEBRUARI

31198 OLDEBOORN
40078 BOYL240954 GAVC 5-.

- HEERENVEEN 1
- oLDEBOORN 2

1

- oLDEBOORN

3
3
5

14.00
10.00
10.00

4O43O OLDEBOORN 4

- AENGWIRDEN

12.00

41087 TRYNWALDEN

- oLDEBOORN

10.00

3
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DERDE ELFTAL

EERSTE ELFTAL

01 Heerenveen

1

02Zandhuizen 1
03 Oldeboorn 1
04 Emmeloord
05 Akkrum 1
06 Oldemarkt

1

1

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

1

11-23 29-11
11-22 27-12
10-2't 21-9
10-19 22-11
11-18 25-15
11-17 17-17
11-16 18-25
11-13 22-29
11-11 15-25
11-11 20-30

11-8
11-3

02 de Blesse 5
03 Oldeboorn 2
04 Oosterstreek 3
05 Heerenveen 7
06 Zandhuizen 2

07 Read Swart 3
08 Wispolia 2
09 Gorredijk 5
10 Gersloot

1

11 Jubbega 5

12

Boyl2

02 Warga 3

03 Drachten 4
04 GAVC 5
05 lrnsum 3
06 THOR 3
o7 Tijnje 4

08 Frisia 5
09

scs

2

10 Blue Boys 2
11 Wispolia 3

14-27

12 Oldeboorn 3

11-31 45-5
11-27 37-24
11-24 41-13
11-22 44-20
11-22 44-25
11-17 32-30
11-14 26-37
11-13 24-26

11-6
11-5
11-5
11-2

oNB 4

8-27

TWEEDE ELFTAL
01 THOR 2

01

ELFTAL
-VIERDE
01 LSC 1890 4
02 Mildam 3
03 Aengwirden 3

04 GeelWit 4
05 Tijnje 3

06 Oldeboorn 4

07 Nieuweschoot 6
08 Langezwaag 3

12-31

09 FFS 3

18-35

.10cAB5

18-58

12-49

11 Gonedijk 6

11-27 49-19
11-25 62-24
11-24 65-30
10-21 54-21
11-19 41-29
11-18 50-27
10-15 38-51
11-15 3'l-32
11-10 30-44

11-6
11-5
11-0

17-58

22-57
12-79

10-30 64-15
10-25 35-7
10-21 58-22
10-19 34-22
10-16 39-40
10-13 27-45
10-11 33-19

10-9
10-7
10-6
10-0

23-41
19-40

23-39
4-69

DAMES ELFÏAL

VIJFDE ELFTAL
01 lrnsum 4
02 Oldeboorn 5
03 Warga 4
04 Trynwalden 3

05 GAVC 6
06 LSC 1890 6

07 Frisia 7
08 oNB 5
09 THOR 4
10 Drachten 5
'11

11-26 54-14
11-25 44-24
10-24 50-23
11-23 58-16
10-20 28-20
11-16 34-35
11-13 33-35
11-12 42-53
11-10 25-51
11-10 23-66

11-6
11-4

Wispolia 4

12 Akkrum 5

01 RWF 2
02 Aengwirden

1

03 FFS 2
04 Bergum 3
05 Oldeboorn

06 GAVC

1

1

07 Heerenv. B. 2
08 Eastermar

1

09 Houtigehage 2
10 Drachtster B. 2

9-24
8-20
8-16
9-15
9-13
9-12
9-10
9-7
9-4
9-2

46-11

25-9
20-15
31-15

22-24
14-19

24-21
11-33

8-26
7-35

28-49
14-47

EINDSTANDEN JEUGD NAJAARSREEKSEN

B.JUNIOREN
01 OLDEBOORN B1
02 Aengwirden 81

03 Oudehaske 81

04 Read Swart 81
05 Heerenveen 83

D.PUPILLEN

8-17
8-15

48-13

01 DWP D1

56-23

8-1s
7-7
7--1

02 LSC 1890 D3

42-22

03 Oldeboorn Dl

13-32

04 Sneek D2

10-79

05 Wolvega D4

06 lrnsum D2

10-30 121-6
10-21 54-24
10-21 55-30
10-12 45-59

10-6
10-0

17-73

4-104

C-JUNIOREN
01 Boornbergum C1
02 Aengwirden C1

03 Oldeboorn Cl
04 Wispolia C1

05 Blue Boys

C1

06 Gorredijk C210-0

10-28 92-'t7
't0-25 71-23
10-15 29-49
10-10 40-51
10-10 22-45
14-83

D.PUPILLEN

O4WargaD2

10-22 43-18
10-19 45-39
10-16 52-34
't0-16 37-37

05 Nieuweschoot D2

10-12

42-46

06 Wispolia D1

10-3

25-70

01 WWS D1

02 Oldeboorn D2

03 Heeremv. B. D6
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VR.1 De doelverdediger heeft,op de grond liggend,nog een vinger op de bal. mag
de bal nu worden gespeeld ?
A Alleen door een tegenstander.

B Alleen door een medespeler.

C
D

De bal mag niet meer worden gespeeld.
De bal mag door iedereen worden gespeeld.

VR.2 Welke teken oÍ tekens moet de scheidsrechter geven bij het nemen van een
indirecte vrije schop ?

A Alleen een Íluitsignaal of een teken.
B Een fluitsignaal en een arm omhoog.
C Een teken of een fluitsignaal en een arm omhoog
D Er is geen teken,er kan gewoon worden gespeeld.
VR.3 De spits van partijA ontvangt de bal rechtsteeks uit een doelschop van zijn
partij. Hij heeÍt alleen nog de doelverdediger van parij B voor zich. Als hij op het
doel schiet,laat deze doelverdiger van partij B de bal zonder meer lopen.welke
beslissing neemt de scheidsrechter ?

A

lndirecte vrije schop wegens buitenspel

B indirecte vrije schop
C Doelpunt.
D Scheidsrechtersbal.

wegens wangedrag van de doelman.

VR.4 Bij een inworp van partijA verdwijnt de bal via de scheidsrechter in het doel
van partij B.Wat beslist de scheidsrechter

A Doelpunt toekennen.
B Doelschop voor partij B.
C Hoekschop voor partij A.
D lnworp overnemen.
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VR.5 De aanvoerder van een der partijen kan de wedstrijd wegens een blessure
niet voortzetten. Geen van zijn partijgenoten wil zijn Íunctie overnemen. Wat beslist

de scheidsrechter

?

A Hijwijst er zelt een aan.
B Hij vraagt een bestuurslid
C Hij laat doorspelen.
D

er een aan te wijzen.

Hij staakt de wedstrijd.

Het onderstaand strookje met antwoorden kun je inleveren bij je eigen leider oÍ
Harm Oosterbaan Swettebourren 29 oÍ bijTjeerd Keekstra L. Bottemastraat 7.
ln de kantine invullen en bij de bar inleveren kan ook.
Door deze spelregelkwis{waaraan ook de volwassenen mee kunnen doen, zij kunnen geen bal winnen maar de beste krijgt een eervollevermelding in het clubblad)
krijgt iedereen wat meer inzicht waarmee de scheidsrechter soms bezig is. Want

op ieder voedbalveld hoor je tussen het publiek de zelfde vragen, waar Íluit hij nu
weer vool en waarom Íluit hij nu wel eniwee minuten terug niet,
het was geen buiten spel en toch Íluit de scheids snap jij het nog. En niet alleen bij
het publiek ook de spelers zelf begrijpen soms de beslissing van de scheidsrechter niet.
Daarom OUDERS attendeer je kind op de spelregelvragen hiervan kunnen ze wat
opsteken.
Voorbeeld

Antwoorden 1..a 2..a 3..b 4..a 5..d.
Naam: Tjeerd Keekstra
LeeÍtijd: 39.

.--------F-

NAAM.
LeeÍtijd
19

Er is jaren schoongemaakt door moeders van jeugdleden en moeders van senioren leden. Omdat het schoonmaak werk niet het leukste werk is, werd het steeds
moeilijker om hier mensen voor te vinden. De laatste tijd was de groep schoonmaaksters zo klein dat ze bijna elke maand stonden te boenen. ln de leden vergadering van september 1997 is besloten dat het schoonmaakwerk de verantwoordelijkheid van alle leden is.
Daarom hier de schoonmaaklijst voor het komende seizoen. Zoals het nu lijkt hoeft
u maar één keer in de anderhalf jaar schoon te maken (u ziet vele handen maken
werk licht) Het is de bedoeling dat jullie met z'n drieën afspreken welk dagdeel('s

ochtends,, 's middags oÍ's avonds) er schoongemaakt wordt. Na en tijdens trainingstijden kan er gewoon schoongemaakt worden.
Zijn jeugdleden te jong onderstaande werkzaamheden zelÍstandig uit te voeren dan
zal er binnen het gezin een oplossing gevonden moeten worden.
Als u niet kunt, zelf zorgen voor ruilen!
Wat moet er gebeuren;
*
Kantine vloer kantine vegen of zuigen daarna dweilen
"bar soppen
*rooster onder glazen reinigen
*eventueel asbakken legen en aÍwassen.

*vuilniszakken dichtknopen en buiten neezetten

.Halletje schoon maken (zuigen en dweilen)
*beide toiletten schoonmaken
"

Be stu u rs kamer stofzu gen

*En

i

*taÍel soppen
"eventueel asbakken legen en aÍwassen.
alles wat u logisch lijkt.

De sleutel halen bij Joukje Dijkstra, Brittenburg 11.

Bij voorbaat dank voor niet het leukste werk, maar denk maar zo; iedereen krijgt
een beurt.

21

Schoonmaaklijst
Week

6

BEWAAR GOED!!!!

1-Íebruarit/m 7-februari

3e elÍtal
H.v.d.Meulen
S.de Roos

Week

7

8-Íebruarl t/m 14{ebruari

ïNijdam
B junioren
Hedde Hoekstra

Martin Meester
Sander v/d Velde
Week

I

1S{ebruari t/m 21{ebruari

3e elftal
R.Jelsma
E.Quarre
C.Troost

Week

9

22-tebruari t/m 28-februari

B junioren
Klaas Voolstra

-

Harm Watzema
René Eyzenga

Week

10

1-maart

t/m

7-maarl

3e elftal
H.Eizema
Joh.Poepjes

Week

11 8-maart t/m 14-maart

H.v/d Krieke
junioren
B
Jelle J.de Vries

Theo Huisman
Jelmer v/d Berg
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Week

12

1S-maart llm

21-maart

3e elftal
J.v/d Vlugt
M.Dam
J.Swart

Week

13

22-maarl t/m

28-maart

B junioren

Ate Bergsma
Johannes Nijdam
Robbert v/d Torre

Week

14

29-maart

ím 4-april

3e elftal
J.Visser
W.Jager
U.Dijkstra

Week

15

S-aprilt/m

11-april

C junioren
Jelmer Beimin
René Hiemstra
Dennis van Marrum

Week

16

18-april

12-april t/m

4e elftal
H.Nieuwenhuis

JeÍta Fokkema
W.van Kalsbeek

Week

17

19-apÉilt/m

25-april

C junioren
Nico Veld

Jeen de Leeuw
Bauke P. KleeÍstra

Week

18

26-april

t/m

2-mei

4e elftal
J.Meester
H.Vink
J.Akkerman

Week

19 3-meit/m 9-mei

C junioren
Gysbert v.d. Heide
Maarten van der Heide
Franke Smits
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Week

20

10-mei

t/m

16-mei

4e elÍtal
G.van Kalsbeek

PVierra Diaz
J.Bethlehem
Week

21 17-meit/m

23-mei

C junioren
Gerrit Scheffer
Jacob v.d. Bij

Bart J. Westerhoven

week22 24-meillm

30-mei

4e elftal
S.Vink
J.Wittenveen
M.Koerts

