
C[-,UBBL.AI V.V.

Jaarga' g 20. No" 
opgericht

Red" adnes a

OIDESOORN.
L923.

11-1o-,79 .
Nieuwoldstr. I.

Yan onze 'ooirJtïu"*=-:---r--m-i@erd mij gevraagd, of ik nij kandi_daat wil-de stellen voor een bóstuurËzéter van dé "*i]balvereniging Oldeboorn"Na a.nper van de schrik te zijnbekomen, zí\ ik hier nu al-s dè kersverse voorzitter,yrridasavond j-.r. door her bestuur-"áàà*á;;À:-N;"ilrr"ik me voorstellen dat u zeq!, die nar,, Lagen we weinig
_op het voetbalv*}d, heeft o:ió wel genoeg-intere"uàf rtkan het u-nog wel sterker vertelleË; voór mijn "órtiu-zing- ben ik voor de eerste maa-l lid'geworden van eenvoetbalclub, voorheen was ik enkel dónateur.voor rlij is het aqnwezig ?ijn_ bij de voetbàtweostrij-
den niet zotn probleem.-fk áglooi niet dat je ;; "1;bestuurslid waàr moet maken-door in het weeËenó 

"Gà_vast naar de voetbalverrichtinge! van je club tu-àárnkijken. De taak van een bestuuF ligt *li. veel *"Er-in
de.mogeli- jkhede? en- de gelegenhedef scheppen voor deleden o& zo optimaal mogerijk hun sport iê kunnen be-oefenen- \Vli moeten zorgen voor de êntourage , de spe-lers voor het spel, waaFna de passieve oeelneá*"" áà.de kant al dan niet kunnen geni.eten van het gótóàunó.
Ons werk.ligt op dg doordewóekse dag om te zórrgen 

-áat
de zaak in het weekend weer in orde-is.foch wil"ik welproberen meer kontakt te kríjgen met de spelers van dedi-verse elftall-en en hun begóIeiderse on àe problànen
dÍe_ ongetyijfetd wel eens vóor zurren komen io opti-*paf mogelijk te kunnen beoordelen.Hienroor ben it< vanplan zg nv un qa? gp qe trainingsavonden te .ru""óni;rrr'
en noocht iemand iets dwarszittei dan verwacht irc oai--rrï;
naa-r. *i j toekomt..Als we elkaar na afloop ontmoeten aande stamtafel .vervuacht ik dit nÍet meer.-0naer-À"t--gónot
:31 ::"_!11:i" is het alrijg To*ilijk de problenen"loedur-t te praten. en zeker als. het ook áog ovèr voetbaliengaatr daar raak je niet over Tltsgspróken.watuurtiJlcgeldt dit laa.tste nj.et voor mij áltóen, het raakt á11"bestuursleden en zeker de nan áie zijn arbeid achter detapkast moet vercichten..



Hij kan, in funtie, niet die nening over voetbal-
1en geven zoaLs hij wel graag zou willen.
Binnenkqrt staan enige veranderlngen op stapel aaJr
de indeling van de kl-eedruimten, waarbij meewerken
valn enkele leden .zeet welkom zal ziin'Mocht U wor-
den gevraagd een paar avonden te helpen darr weet U
ervan dat het voor een goed doel- is...
De combinatie van mijn werk als middenstander en
voorzitter van de voetbalclub wil ik graag geschei-
den houden.Áls ik voor de voetbalclub ergens aarl-
wezlg ben doe 1k dat privd en niet als zakenmatt.
Het moet zo kunnen zijn dat je op een vergadering
het hardgrondig met eLkaat oneens bentr maar dat
dit na afloop niet meer is te merken. U zuLt be-
grijpen dat meni-ngsverschillen tijdens bijeenkom-
sten mij naderhand niet moeten worden verweten en
worden afgèreageerd op het mlddenstander zLTn.Je
doet samen lets voor de voetbalcl-ub en daar horen
verschil van ínzichten bij.Dus niet; !'hii heeft
wel tiid om naar het voetball-en te gary maar komt
mljn TV vandaag niet-eens reparerêrrrf o Ïk doe nijn
best het iedereen zo goed mogelijk naar de ztn te
maken.Ik hoop en vertrouw dat alle mensen die vaJr
goede wiJ. zí7n en hart voor het verenigingsleven
in Oldeboorn hebbenr dit zullen begrijpen en re-
specteren. \Ifij als bestuur van de V.V. 0ldeboorn
doen in het ons opgedragen werk ons best om het
iedereen die bij de vereniging betrokken is een
zo goed mogelijke kans op voetbalreereatle te
geven' 

u* voorzi-tter,
H . Brand stti& "

-Vrledstrijdprogramma 13 oktober L979.
D-pup . Langezwaag -Oldeboorn. l-0.oo Llllr.
E-pup. Oldeboorn -T:angezwaag. 10.oo uur" o.v.
Sen. A.S.C.-Oldeboorn ZM L4.oo tlLl.!. J"B.Wier$na
A-jun. OJ.deboorn -El-sloo.1I.oo tlLlr. "A.-Agema: -nv
n-Jun. ÏÏolvega 3B-Oldeboorn L2.oo uur M.de lfith
C-jun. Oldeboorn-langezwaag J.I.oo uur.H.Y/oudstra

O .V.



i{edstrijdprogra.rrrna 14 oktober L979.
Oldeboorn- Oldeholtpade 14.oo
F.V.C. 5 - Oldeboorn 2o 10.15
0erterp -Oldeboorn 3. 10.oo
0l-deboorn 4-Surhuisterveen j.

Oldeboorn om 10.15 uur.

S.Bekkema.
leider
Ï.,eid er
ltltf . F.J.Kneefel ovr

wordt gespeeld in

llllf .
uur
lllLf .
I0.oo

II .Vo

trVanneer U dit leest is het meer dan een maa.nd geleden
dat het vorlge clubkrantje uitkwaai. Er kan veel verande-
ren in zetn 4 weken. Ir:middels 1s de jaarlijkse leden-
verga.dering geweest en zijn de nodige andere vergade-
ringen en besprekingen gehouden.Nieuwe mensen in de
jeugdcommissie, U hebt een ui-tvoerig overzicht hiervan
in het vorige krantje gehadr €rl nieuwe mensen in het
bestuur,Die mehsen wel-ke niet op de ledenvergadering
zijn geweest zullen misschien niet weten welke nieuwe
bestuursl-eden we hebben. "Aftredend waren de heren
R.Darn en l,i.v.d.llieulen waarvan de eerste nlet herkies-
baay was.Kandidaten van àn voor het bestuur waren de
heren J.Tichgelaarrlrrl.I(}eefstra en H. Brandsma.Ir wa-
ren- geen tegenkandldaten.Een door het bestuur voorge-
steld en door de vergadering aangenomen voorstel, ó*
het bestuur uit te breiden van , tot 7 man, hield dus
automatisch in dat deze mensen allen gekozen werden,
Het bestuur kwanr onderling de volgende funktie-verde-ling overeens

Voorzitterl H. Brandsrlê."
Vice vootzittert JovêJr Kalsbeek.
Secretarj-s: J. Spoelstra.
Pennlngmeestert S. Huism&rt.
treden r IVI. Kleefstra.

M.v.d.Meu1en.' J" Tichgelaar"
Zoals U van een nj.euw bestuur mag verwachten is men
meteen enthousiast van start gegaan. Eeen aantal
nieilwe dingen werd reeds bespFo[en. Edn van de belang-rijkste is misschien de afspraak dat de leden via he{
clubkrantje rn,eer bestuurs'beslissingen êAZ c. geinfor-
eeerd. zvLJ.en worden.le leden hebben dan altijd de af-
spraken/beslissingen uit de eerste hand, zodat india-



nenverhafen aan de bar uit den boze zijn. Ook de
notulen van de tehouden bestuursvergaderingen zuL-
len van te voren gepubliceerd worden, als dit ten-
minste redelijkerivijs mogelijk is. Heeft iemand
over bepaalde punten dan iets zinnigs te melden,
dan kan dit op de desbetreffende vergaderlng mee-
genomen worden. Genoeg hi-erover.
Dat het voortbestaan van ons klubkrantje een poos
op losse schroeven heq.ft gestaan'wist U. misschien
a.l-. 0p de ledenvergadering ís hlerover ook gespro-
ken.. Inmiddel,s is voor een aarrtal- problemen een.
oplossing gevonden. J. Spoelstra is weer bereid
gevonden om de redaktie op zich te nemen. !e da-
mes Janke Hoekstrai'en .Annle Slaauw zull-en het

typewerk verzorgen en Gea llofstra fungeert a1s re-
serve-.t;'piste.Dhr. Blankenberg verzorgt het vouw-
en en nieten waarbij J, vo Kal-sbeek eventueel bij-
springt, I\Iw. J.Meester en de heren G.Rodenburg,
P.Hoekstra, J.Spoelstra en J. Mljnheer zovgen dat
het krantje bij U in de bus komt.
Ondat de huidige sten-cil-machine niet meer behoor-
lijk funktioneerd wordt omgekeken naar een ni-euwe.
Een machine welke ook kopy uit andere bladen en
b.v. tekeningen en plaatjés over kan nemen zoáLs
b.v. in het 'rEinepykje'r gebeurt heeft de voorkeur"
Omdat de prijzen van deze machlnes er niet om 11e-
gen zaL het nog wel even duren voor de meest Be:-
schikte machine is gevonden. V/íj houden U op de
hoogte r 

,

Een punt wat ook belangrijk genoeg voor U is om
te weten is het feit dat we enze kleedboxen gaatl
verbouwen c.er opknappen.De situatie zoaLs deze
de l-aatste jaren was, was een zodanige bron van
ergernis dat er iets moest gebeuren. Nieuwe kleed-
boxen met kantine elra.. lijken op korte terniljn
geen haalbare kaart zodat we voor deze oplossing
hebben gekozen. De verbouwíng houdt sanengevat
het vofgende i-ne De bestaande kleedruimte voor de
scheidsrechter wordt opgedeeld in een gescheiden
kleedru8mte en materiaf.enhok.De douches worden
uitgebreid van 3 tot 5 sproeikoppen, waardoor de
tussenmuurtjes moeten vervallenl €r komen afvoer-



putjes in de kreedruimtes zodat, wanneer de waterspuitgebruikt wordt het water niet meer op de vloer bli;ft
staa.n. verder moet er rinks en rechts tret nodige oóge-knapt worden om het e r€o€r,. weer een beetje eenlrenir-sentatief uiterlijk te geven. De mogerijÉheid 8n ècntra-

l-e verwarning aari te brengen in konbinatie met het be-.
trekken van warm water voor de douches van de CoY. ketel
wordt nog bekelcen,Het zaL U duidelijk zijn dat alles'in
de avonduren moet gebeuren en voor dlegenen die trainen
misschien wat'ongemak zal geven.l/ij re[enen erop. dat U
hiervoor begrip op kunt brengen. Tijdens de werkzaa.n-
heden zaL de bezoekersbox als werkplaats gebruikt 4oe-ten worden, en kan deze dus verder niet gebruikt worden.
voor zover er een beroep op U gedaan wordt om tijdens de
verbouwing mee te helpen, hopen wij dat U vlot zult.bij-
springen,Door alles zeLf te doen kunnen we de kosten
n,I. zoveel mogelijk drukken.Goed, voor deze keer bent
U voorlopig voldoende ingelicht, wemoeten er eerst ook
een beetje inkomen. Vt/ij hopen U in een volgend .krantje
meer informatie te kunnen verschaffen.

Er ztyn onder onze leden verscheidene mensen die nog
sleutels van de box etl van de balLenboxen hebben, zoals
ex-leiders,jeugdleiders en bestuursleden. Er 1s aL eer-
der om verzpcht maar we w1llen het bij deze nog een
ke.er doen. Heren wanneer U geen funktie neer bekleed,
wilt U dan Uw sleutels lnleveren"Nieuwe sleutels kosten
enkele guldens per stuk en we hebben er opgeteld tien-
tallen in gebrulk zodat dit aardig in de papieren loopt.
lVilt U voor u zelf even nagaan of er aan Uw sleutelbos
misschien nog sleutels van de V.V; hangen en zo ja deze
graag zo spoedig mogelijk inleveren bij M.v.d.Meulen.
rrOber mag ik ve-n U, 2 sneetjes
sneetjes zonder kaas?rr Ober
direct weer terug.t' Spijt ons met1eetr, de ham is
jes zonder kaas zíyn?t'. (Zo

brood zcnder hani en 2
naar de keuken maar was

opr mogen het nu 4 sneet-
was het toch Jan? ) .

De Y.V. Oldeboorn kan de
Maandags van 18.00 uur -
woensdags van 18.00 uur -

Gyronasti ekzaaL . gebruik€rr . i
20.00 uur.
19.00 trtrr.



liledstri igssgeg3ssc- ?9- g!! g ! gr-l 272:_
D-pup. Oldeboorn - trïispolia
E-pup. Tjonger boys - Oldeboorn
Sen, Oldeboorn ZM - Haulervv,Boys,

Ie9s! r:i9prgesesse-?!_gI!g!g*_l 272 :

10,00 tluf . ftvr
10"00 ttlrf.
14.30 uu.r
Á. Snink n.v.

Oldeboorn
0.N.F. 2
0ldeboorn
Bakkeveen

Sparta.
- 0ldeboorn 2

Frisia 13.
0ldeboorn 4.

HnL.Noordhof nv
S. Bekkema.
leider ov.
n. Slot.

3
4

14 " 00.
14.00
10.00
10 "15

Oldeboorn ZM - T.F.S ZM. Z2-9-t79.
.Afgelopen zaterdag hebben we onze tweede wedstrijd ge-
speeld. De aftrap was voor Oldeboorn. Wat onzê tógen-
standers betreft weren we niet slechter" fir*à? het ,
kwem er nj-et uit. We kregen veel kansen'mzar Oie *8F!niet benut. Na 40 min. spelen kwp.ms4 yys in achterstand
met 0-]-. Na 5 min. spelen was er thee. De stand voor
de eerste helft bleef 0-1. Na de pavze zljn we weer
vrotijk het veld opgeslapt. De stánd kondèn we hand-
haven maar we kregen zelf geen doelpunten, dus bteef
de stan O-1. Volgende week beter jongensttl.

P" de Vries.
Bakkeveen 2- Oldeboorn 2.

Iluststand 0-1. Eindstan O-l-.
t 25 toesehcuwers, seoreverloop ;
20 siin. V/. Zandbergen"

Na een slechte start van het tweede etftal(2 neder-
lagen), gingen we jnJ-. zondag naer bakkêveen.
Sakkeveen dat nog ongeslagen wêse die er op gebrand
waren otrr te wi-nnen.(dus een zwax.e klus voor ons).
Maqr wat gebeurd€... aL na 20 min. spelen werd onzespits aangespeeld die beheerst scoorde. Zo bleef hettot de rust. Na rust werden we onder druk gezet maar
ons d'oel'bleef schoon, mede door het harde-werken
van-ons allemaa], prima jongens..AJ-s er volgende week
zondag weer zo voor geknokt wordt tegen T.F.S danzitten er weer een tweetal punten ín.Tot zondag.

Me tro "
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JIan het weor heeft het vandaag niet gelegen.Met eenenigszins vera.nderde opstelliËg gingEÀ- *i; a" 

-roÀ-ïrr.
sieger op rechts, Honkie op heE ilioEónverá àn Ril";'weer ]n -d9 spits.Door hard- te werken, --0.*.""--"uàr"Ito_
ren, had Robur veer balverl_ies,. Hieóam werd eehter teweinig geprofiteerd. Eén doelpunt *""á- hieruit behaal_dgezièn de ve1e. kansenr_die ovórige-nu-Àtot voor stuk omzgep.werden geholpen. Twee tegen-één situatie; ;;rau,niet benut.tniet uê:! genoch dusrt. ilrrá" Fries is mi.i tenoeilljk dus gaan wij óver naar de twc.edË-Ëàirï: 

*"
loof e€n Benalty kwamen wÍj op z-o. De buit i"-uirrrru'dacht ierdereen, beharve dó nóuur 

"pài""", die eÀb"o1ronaakten van de fouten die 
'neens wee.r gemaakt werden.Dus na een 2-0 vgorsqrong ,kregen wij d; kous o;-;J"iiop.Met 2-z kondbn wij ainokËen.{áer 

"ËË 
p*t verloren dus.

Jolqgnd9 week weer een uitwedstrijo -tàá.r, 
Read swart.Moeilijk dus, dat zijn trouwens aíte *Ea"tri;àun ï"'auF.V.3.

rk hoop dat dil het- bejin is, -en dat er volgende weeky9el een punt behaald kan wordgr, missehiurr"r"ii".ii**.Ik ben dus vrij optimistisch. Toi 
"ÀiàànOe week"

R. Vatrk,
GEHOORN.
MTÏn toon heeft at- dagen oorpijn.
he t mlddenoosten-ontsfeking ls".

..., Ík hoop niet dat

TE KOOP:

-

ltsRZOEK I

Een paar voeb.alschoenen z"g.à.tLn Maat 3.bij Jelle Teunissen, jchterom 12.
Een ieder d1e nog een paar kleine rnaten voet_balschoenen hebben, kunnen dit kenbaar makenin het clubblad. Ei zijn genoe.g gegadlgdenvoor.
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3$rgs-19-: -9lge !g g ge_I!:
l'/ij moesten zaterdag (rr september) n.rar .Akkrun tevoetballen.we hadden het kunnen winnen. rn de ear-ste helft hàdaen we mooie kansen, Ili-À[onO links-voor maar kon niet door de achterhoede komen. Daar:-

om plaatste ik meestal "naar Teun of naar Jan deGraaf of naar Otto v,d.Meulen. r,ïij nrochten een paarvrije trappen ne&en. Die nam sielfriet visser àilá
nnaal Maar steeds hadden we pech.-Edn keer hadden
we een kans van ons leven maar het was net naast.Siegfriet Visser na.rn een vrije trap (eae helft),
m&at s.choot tegen de rug van een llkknmmer, m.aar0tto herstelde. Hij schóot even tewel tegeá eenspeler earl naar deze keer was het een van ons,het was '|l/ilfred Veldnan.
-Hfj wreef- pijnfljk over zijn r[gr ELaar ging ver_der. Deze keer herstelde Otto weèi en scfroot otrF
nieuw. in, $aar weer schoot Otto tegen v/ilfred*êêJr.
Nu pakte een jogSgn van .Akkrum de bal. en ging er
&ee vandoor. Gelukkig stond Theo achter eÀ Síe-brand in het doel.
Shgo gi+g storen en bracht_ de jongen in moeil-ijk-heden' doordat hrj de bal kwijt ráakte en siebËand

de ba1"kon pakken.
{i; schoot nlet zo hele ver weg en daaron pakte eenjongen van Ákkrum de bal. op en-ging "Akkrr.m er weervandoor. Maar deze keer was het-raákttt
Het was een doelpunt voor ,{kkrun.In de één naar làatste minuut scoorden wij. Teun,die het doelpunt maakte was erg blij.Wfj hadden nóg twee kansen fi.aar daar kwn.m niets
mee.f uit.
Dus het was 1-1 en het bleef 1-1.

Jelle Teunissen.


