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DJ IÁATSTE tgoDIE$. o..- r

Graag r^ri} ik dit laatste clubblad van het seizoen gebruiken om

nog e.rètt officieel een aantal verenigingsmensen te bedanken voor
c1e trouwe sanenwerking gedurenCe een aantal iaren.

Ten eerste de ieugd, en dan bedoel ik vooral cie A-junioren ltaar-
mee ik vanaf de Bts zorn 5 iaar heb generkt.
Met opzet noem ik hier eerst cleze girroep jongens vaarmee in de

loop àer jaren wel een echte goede relatie tot stand is gekomen.

t'tenige con.fficten volgden elkaar oP maar rarerden ook altijd weer

netjes oPgelost.
luliie \.raren zeker geen lieverdjes of ger*i1lige schapen met vol
respect voor de leidefrainer, d.och gewoon normale spontane ke-
re1s, klootzakken met hodfclletters sonsr maar wel eerlijk en echt!
Het varen fantastische seizoenen met knapen die nog echt voor de

puntjes wi1len knokken, met leuke hoogtepr.mten als kampioenschap
in, j.a" pro*otieklas en ver:kiezing Piet lVsma in de Friese jeugd.
Ik hóop Oàt juffie allemaal je eigen weg vinden in de senioren en

de v"v. oldeboorn. Jongens het vas een .fijne tiid, hardstikke
be.fankt en succes

vervolgens de Jeugdcommissie: ieder J.g- Iid doet het verk op

zijn eigàn mani.ffiááFffi eigen nogelijkheden, helaas zijn er
slechts een aantal die echt 1OOÍ achter hr.rn activiteiten staan en

het zuiver in het belang van de ieugd zelf doen. Jammer genoeg

heeft het bestuur nog steeds niet gezorgd voor de broodnodige
tÍrocle technische clraadít binnen cle jeugdleiding: jeugdspelers zijn
geen speelgoed in handen van Ce ieugclLeiders maar dienen kr.mdig en

áaequaat naar dè volwassenheid te worden begeleid.
ïgeè nensen die hun straatje in dit verband we1 hebben schoongernaakt

wil ik hier'toch graag even noemen: t{ieger en Haikor tvee gouden

en onbetaalbare jongens voor d,e Boarnster veetbaljeugd. Jeugdcom-

missie en vooral bovengenoemde 2 heren bedankt voor de leuke
samenr.rerking.



De bijna 2 jaren met het eerste elftal- verliepen heel r,rat
stroever, niet onplezierig dat zeker nietr maar wel moeilijk
omclat er gewerkt moet worden met een in zekere zin vervend en
rebedorventt el3tal dat gedurende enkele seizoenen niets anders
behoefde te presteren dan 2x weeks een partijtje + zondags de
gezellige wedstrijd.
Beklrame en opgeleide trainers werden en rriorden gekwalificeerd
als professioneel, fanatiek en eigenwijs en niet geaccepteerd
a1s deskunclige leiding over een el.ftal- dat in vele opzichten
nog heel veel kan leren"
Jongens een stel gezellige kerets is niet genoeg voor goede
resultaten.
Er moet gewoon keihard gewerkt worden,
zien te worden atrs voorbereiding op de
uitstapje. .

Zestig % voelt dat ook vel aan en.handelt er ook velmar, maar
juist die andere 4O%t clie zich altijd verschuilt achter de brede
rug van de harde werkers als er aangepakt dient te worden,
fsvoorkomtt' de goede prest4ties"

Het 1e elftaL beschikt over meer dan genoeg kwaliteit on in
Ce 4e klas XI(VB knap mee te draaien, het verschil op de ranglijst
zittem vaak niet in Ce kvaliteit, maar iuist in de hoeveelheid
energie die men er samen voor over heeft om iets te bereiken"
Samenwerken betekent vèl: spelers + wisselspelers + traíner/
leider, als er ook maar 1 schakeltje-het,lcverdomtÍ' lukt het niet.
Veel trainers zijn hier afgeknapt op dat samenwerken bij gebrek
aan medewerking van Ce spelersgroep.
Ik ben nog niet a-fgeknapt maar wel teleurgesteld in een aantal
spelers die maar niet r.rillen begrijpen dat behoren tot een eerste
elftal bepaalde verplichtingen geeft en Cat 1 1 spelers iets ge-
heel- anders is clan een el.ftal . . . . .
Het was niet gemaktefi3Fïïá'ïfs '?broekjeeg met trainersdiplomaf s
genoeg voor de 2e klas ffiW, doch zonder seniorenervaring voor
een (eigen) groep te staan, en it heb dan ook vaak d.oor blind
vertroulren en enthousiasme veel fouten gemaakt.
Maar ik heb toch grotendeels een plezierige periode aan Olde-
boorn 1 en via ju11ie erg veel nuttige praktijkervaring kunnen
opcloen, zo kun je van elkaar veel leren a1s je rnaar r,rilt.

Jongens ik i^rens jullie en de nieur^re trainer velgemeend succes
op de hopetijke weg terug naar de K.N.V.B.

de training dient ook ge-
vedstrijd en niet als



Tenslotte nog een woord van dank aan het bestuur lraarop ik nogal
vaak kritiek heb uitgeoe.fend doch nooit met negatieve bedoelingen.
WiI het bestur.u de vereniging weer gezond maken, dan moet. de botte
bijl er in, puin ruimen, een jarenplan opstellen en'opnieuw
beginnen.
Ik treet dat het een ond,ankbare taak is voor een -,bestuur clat vooral
in Ordeboorti een dankbare proii is voor die groep mensen die altijcl
op veilige a.fstand aan het a.fbreken zijn, lulIige kritiek in an-
dermans oor gieten en zel.f nooit daadwerkerijk een hasrd uitsteken
om de vereniging te steunen.

Heren bestuursleden bedankt voor het in mij gestelde vertrou'lren
als trainer en veel succês met de y.y. Oldeboorn.

B. de Vries.
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DONDERDAG 18 MEI: oe.fenvedstrijden 1e - 2e elftal.
- Dnachtster Boys comb. Ze/3e - 0lcleboorn 1

- Dc'achtster Boys comb. 4e/Se - Oldeboorn 2

Beide wedstrijden vorden gespeeld op het temein van Dr. Boys
ttDrachtster Bost' bij de $ilgen) en beginnen om 18.30 uur.

----n---

ïIi1len de &j!&igg die hr:n trai+ingspql nog niet hebben inge-
leverd dit zo snel mogelijk doen bij

Tinus v.d. Meulen, Ds. Nieuwoldstr. ttr. 17.

----A____

Na 18 mei wordt er niet meer.getraind, dít oncler meer i.v.ln.
de buurtvolleybalcompe ti tie .
líaneer mijn opvolger, de Boerr, de training veer hervat is mo-
menteel nog niet bekend.

B. d. v.
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Door een ftpakesizzertr van H. Koldijk
' is verloren op het sportcomplex 3O april

of 1 nei een Blauw-Rood jasje.
Gaarne terug te bezorgen bij H. Kolc'tijk.

-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o- o- o-o-o-o-o-o-o-o-

Het is veer zo laat
het hele bestuur is weer kwaad
Staat claar die hele balLentent lreer open
en door het dorp zie je jongetjes met ballen lopen.

Hoe kan dit nir gebeuren
moeten we nu alweer lopen zeuren
of trainers en leiders de kast na gebruik willen sluiten
of zou dit op problemen stuiten?

U a1len bent in tt bezit van een sleutel
gebruik die dan ook voor den dreutel
rnet het simpel de zaak op slot doen
besparen we heel wat poen.

Zo kunnen we ft onze leden niet verkopen
om straks weer met loten te gaan lopen
Drs a1s U er om vilt denken
dan kwrnen wij U t/eer vertrouïren schenken.

----9sQ9s-...--



a

1. Hendrik Nieuvland
2. líieger Huisman
J. Tinus van der Meulen
4. Sjieuwe Huisman
!. Honkie de Jong
6, Piet Tijsma
/. lÍiIlem Visser
8. Bauke Jaspels
l. Piet Rodenburg

10. Lykle Poepjes
1 1 . Jan de Jong
12. Klaas Akkernan
13. lfancler Veenstra
14. Berend Hoekstra
15. Gerrit Otter

Er verd 66 x getraind.
Ter uwer beoordeling.,. c. .o. .

B. de V.
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OLDEBOORN 18 --DE SIJEACH NB..

Zaterdagmorgen 6 mei om 11 uur moesten we tegen de Sweach onze

laatste conpetitie-r.redstrij<1 spelen. tíij dachten clat we het wel

konden winnen omdat ve in Beetsterzwaag met 2-1 van deze jongens

hadden gelronnen.

Maar om bij de laatste wedstrijC te blijven in d.e 1e hel.ft speel-

den beide ploegen aanvallend spel en de Sweach speelcle ook erg

hard spel. Maar een blincle scheidsrechter ziet zoiets niet zo gauv.

1e elftal selectie.

60x
55x
50x
5ox
48x
48x
48x
44x
44x
43x
41 x
99*
29x
28x
20x



Toch in de laatste minuut van de 1e hel-ft kreeg de Sweach

een doelpunt en stonclen we d.us met 1-0 achter.
Dit was ook de ruststand.

In de rust werden ondergetekende en Piet Heida ger,risseld

voor onze voortreffelijke voorhoede speler lJouter Zandberg en

voor Tjeercl Ypma. Dit keer in de rust geen d.onderspeech van onze

trainer lJieger want clie kon niet, maar dat had ons missehien

vel goed ged,aan. Van de 2e helft kan ik helaas niet veel

vertellen (orndat ik zelf niet meespeelCe) .

Alleen nog dai de Sweach nog een goal kreeg en we onze laatste
competitie-wedstrijd CLus net 2-O verloren.

, Douwe Bethlehem.

-O-O-O-O-o-O-O-O-O- O-O- O-O-OO-O-O-o-O-O-O-o -O-o-O-O-o-o-o-o-o-

Algemene jaarlijkse LEDENVERGADERING van de v.v. OTDEBOORN

op ( ( I.{AANDAc 29 t'r'r 1g7g
( ( i" rrons Huis
(( aanvang 2O.OO uur precies

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen en jaarverslag

4, Verslag jeugdconmissie



). Financieël verslag
6. Rapport kascommissie

/. Benoeming kascommissie

8. Begroting 1978/1979

9. Verslag totoftotto administrateur
10. Routers totoy'otto
11, Uitreiking beker

12. Benoeming lid beoordelingscommissie |?BEKERfl

13. PAUZE

i4. Contriïlrtie aanpas zaalvoetbal

1 5. Verslag redactie clubblad

16. Financieël verslag redactie
17. Routers clubblad

18. Benoeming TMINER

19. Benoeming jeugdleiders en seniorenleiders
20. \ERK]EZING BESTTruR

A-ftredend: S. Visser (niet herkieshaar)
S. Huisman (herkiesbaar)
J. Mijnheer
J, Spoelstra

Candidaten: M. Dam
Y. Blauw
J. v. Kalsbeek

21. Rondvraag

22. Sluiting

Leden geboren voor 'l januari 1960 hebben toegang tot de vergaderír1g.



Briefjes net tegencandidaten voor het bestulrf karr-men i.nleveren
tot/met tijdens de vergad.ering.

Secr. J, Spoelstra.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-

Het lijkt we1 uitverkoop bij de v.v"

-o-O-O-O-o-o-o-o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o-o-o-O-o-o-o-

Het z.m. heeft ïreer geltonnen. I'Iel-iswaar metmaa" 1-Or maar
toch. De goal werd aI snel gemaakt door Rimmert.
Hoer,rel ve de hele r,redstriíd verder veel sterker varen kon dit
niet in doelpunten r,trorden uitgedrukt.
Ook de wissel van D. v. Dijk tegen D. Venema (Oouwe verkeerd.e
op dat moment in een betere vorm clan Haicc,,) bracht geen veran-
dering meer in de stand).

Overigens deed zich voor de wedstrijd nog een vreemd inci-
dent voor. We hadden namelijk teveel spelerg...-
Door het vrijwillig terugtrekken van Sipke werd dit probleem
echter opgelost.

Overigens jammer dat ve volgend jaar geen klasse hoger
spelen.

Jaa Z.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o- o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-



A-jwrioren, netjes over de streep ! ! !

Ondanks de nederlaag tegen s.D.s. (z-l) visten de Ars toch nogte ontsnappen aan degradatie uit de prornoiieklas.
Makkum dat zich in het begin van de competitie al moest terug-trekken en Heeg werden de slachto_ffers.
Bovendien eindigden we via een beter doelsaldo ook nog bovens.D.s-r zodat ons 1e jaar prom. kras best geslaagd mag wordengenoemd"

we draaiden leuk mee en pikten de beide kopropers lJorkum enHeerenveens Boys beiden nog een puntje a-f.
Reden genoeg om het volgend jaar, zij het met een totaal ver-nieulrde pIoeg, nog eens te proberen.

B" de V.
Eindstand:

l. HeerenveenseBoys (fampÈoen)
2. C.v.v"o.
3. !trorkum
4. A.V.C
5. BoLswardia
6 " Del-fstrahuizen
7, oTDEBoORN
8. s.D.s.
9. Heeg (ged.egradeerd)

1O. Makkum (teruEgetr.)

16
16
16
16
16
16
16
16
16

-)a
-22
_21
-20
-17
-11
-10
-10
:e
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Het was dinsdagavond 2 mei letterlijk en .figurnlijk ter elfderure dat we opgebeld werden met de vraag om onze medewerking teverlenen aan de F.C. Wolvega om als invaller op te treden voorhet, op het laatste moment verhinderde y.V,C.
Dit alles in het kader van het F.C. llolvega toernooi.
Precies 24 uren l-ater hadden we nog geen compleet team op papier:



veel 1e elftalspelers traren verhinderd door o.a. blessures
en andere a.fspraken op die dag, akkoord; ronduit trerrrig
was echter de weigering van enkele spelers en op basÈ.s-:va:r
Itgeen zin om mee te doener.
Dergelijke spelers horen niet in een eerste elftal thuis,
verantwoordelijkhei.d en sportieve plicht t.o,v. het eerste
el.ftal en de jongens onderling is hen totaal rreemd,

Gelukkig waren er nog mensen die wel bereid.h/qren het,team
aan te nrllen: Binne en Fedde (e.), Piet, Wilièm V.,
hrillern van K., Bouke (ta); op d.eze mensen konden we rekenen,
jongens klasse en bedankt!!!!

Een rrrij incornpleet elftal clus, ondanks het feit dat er toch
10 selectiespelers voor het volgende seizoen bij waren moesten
we veel imp4oviseren met de opstelling, vat het spel natuur-
lijk niet ten goede kwam maar deelname was juist nu belang-
rijker dan resultaat.

Tegen tt Harde (0-3 verfies) en Wolvega zn (l-2 verlies)
verd er goed gevoetbald ën hard geverkt.
Tijdens de laatste wedstrijd tegen G.A.V.C. 1O-:) was d.e
ftrt er duidelijk uit en geloo.fde men het wel.

Afijn, we hebben meegedaan en de F.C. Wolvega op gepaste
wijze geholpen: men kan toch zelf ook eens voor een dergelijke
situatie komen te staan en dan wi1 men ook graag rrverlosttl
worden, nietwaar.

Tenslotte nog een compliment aan het adres van de F.C.
trÍolvega voor de synpathieke en spontane ontvangst en de uit-
stekende organisatie van dit gesl-aagde toernooi.

B. de Vries.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



18 MEI Donderdagavond 19.00 uur
oLDEBOORN4 _ c.A.v.c" 5"

al ]mI Zondag 14.0O ur.r

OIDEBOORN2 - C.i\.B.3

De vedstrijd Oldeboorn 4 - Frisia 12 komt te vervallen.

\\ De vel-clen zijn van 22 meí t/n ZJ augustus gesloten,
(( aldus besliste de gcmecnte"

' ---=OO0OO---

A patisch psychische ongev?aligheid, komt veef voor blj hetteeersteri

B estuur is vooruitzien en om je heen zien

C onditie van het eerste is vel beter gerarorden

D.F.D. - Oldeboorn allerberoerd.ste vedstrijd
E noties Laten blijken mag niet
F"V.B" moeten ve weer uit zien te komen

G emoedsrust is uit de boze in Oldeboorn

H onkie als hij wil, dan kan hij het we1

f mpulsief is iemsnd die op het moment zegt r*aar het op
staat, dat nag niet

J egens onze plichten jegens ons zel_-f

K eepers is vat om te doen geweest

L arnmert algemeen reserve

M iddenveld was vaak zoek



N egatief is iemand, die zegt tfals ve zo clcorgaan komt het

niet goedrl

O nbevooroorcleelcl was het *"à* *t8, 
."

P ositie.f is iernandl die in het cÏubblad een negatief
sti;kje schrijft

Quotiënt berekening van ieders aandeel

R edactiê zat vaak op copy te vachten

S chik in het voetballen, begcn te tanen

T e weinig spelers, weten C'iverse leiders vaÏ1 mee te praten

U itbreken uit de sleur rnoest mogelijk zijn

V reemdq ogenr B-2 gewonnen van St" Jacob
zíin die lreg dan is de o ' " ' "

!f il om te winnen ook weg

X 24 ste letter, r'reet hier niks op te vinden

Y zersterk sPeelde Wieger soms

Z.M. deed het Prima.

--==ooOOC=+-


