
trffiK?€,
gffiffiffi

ffirww€, ë€

iil

Ë

Ë - 
*""*

: ë:t: il# :re-ÏS}$trà€LÏffi%E. =&nw:gffio'{l#JE EEf,



*w
;à_l:

ë-rtf1d
êr+/ï

J1*Á*;
:''r,i-l

I
:\

.+€!
i#t

á

tj

"r\t
Íï,! ,i

l.!

ïr1,,1

l

r,r1,,

NJ
+c#fts,4.*sg-,
=./ Í

*no*#"u ***
,gt'Éi. ,tí" "i "be: É" **{

à -.' ,'b/

d-*

I & Ê*Ë *

!ih
i :n
I iiï r{'11i;:?,1l'

r It i

i ',uï'

ii!
t iï\iï!11\t
,i,1
íi!tii\i1\i{{à

s{i
pj

::

'l Él{'
t{í

ffi tK--iï
?dtru*s Lfuoà + " €Vt.É

x^ yn,\lv
Hdf'.".e " "'É

s{iÉá"'ÉH
* orï'J a-ídg{ oo Ë í, B e

tÊiÉ \: . .Ë'(.
ï$,fu I' n F Émïr

.s"d S 6 É g

ëgf,.k{H
NF"'{t'.q

;i' ,ry -]1' ts ï H

tsH F l" \"o iu.

k xY'*.ï"$'

*"0* p:ge-d {;- "i{ , s \r !,.r L.+. q "l r*'; ;i:, ii,i f,Y'L*r- "



'-{'fLT ii }C,}iAïSïrE OF LïD WORBE}'ï VA3{ i}E V"V, CLDEBOOTi}ï'

wt ê.{ï{ }rus g0}ï Ëi.
Donateu.r bent u aL voorF'l-" 15r0CI per jaar' Ën U kunt
dan kosteloos alle ttruis ve<istrijden van de V.V. be-
zóekenn

ïilt U donateur woróen voor F}" 25til0 per jaar, d.an

ontva:xgt U {tijdens }:*t i'cetbalseizoen) r,rekelijks onze
c.Lubkrant'*E U''dARï lrfÏlïSlf t'

R.EIACTÏE AD$ES ï$: SK0ÀLL&REED 17r CIlDËBOOFl{"

Naam: .....

,A<Jres: .....

Piaats: .....

Po.rtcode:

Telëlíson.
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OpgeÍicht 15 april 1923 t

@ïr-DIE|IÊ3O@IR'NÏ
*,^t{--À -^!d& , -oÍi*,-Ë* ul'..-&- -*

Ti jnten v/a geer' r r .. . . .V.V. OLDEBOORII.
l.lel"noed Str:uiks'ína .... CllR. t. SCHOOL.
Siplce Veenstra .. NIITS KI,EUTËR SCHOOL.
Grietje Brak OPENBARË L. SCHOOI.

Muzievereni.ging CONCORDIA, .. . . . ,.. r.
$peeltuinvereniging OI,DEBOORN. , . , r . .
Biljartclub OLDBBOORN . a.......'. r,.
Bridgeclub DE ïCIERr..'.', r'.' e..'...
Speel-o-theek 0LDEilCIORl{ r.,.........
NUïS DEPARTEIÍENT.'. ê. r r r i o r. r......'
Jeugdcentrurn MEDïUll .. " r r. r.Tuinclub CIIDEBOORN .r r............D.
PIAÁTSELIJK BELAITG OLDEBOOR$ ..IO't
Darnkiub O}{TSPANNING ... r... r .,.....
V;ur <1e SPORTRAAD talel ,.t.1..,rr,.
Watersportvereni 1;ing OLDEBOORIÏ,, . . .
ÍJsclub OLDEBOORN ... .. , a. r. r i. r...
IritysKE KRïTË .r.t.rrr..r....r-
Volleybalvereniging WIS WIS ...., t r
Srurnbantl CONC0RDIA . r r.,. r.. . r.. r..
?ennisclub OLDËBOORI'I ... t r o r ,. r... r
ORÀT{JE NATTONAAL
Vogelvacht OLDËBOORN .. r o.. r.,
Gyn. vereniging iiERCULliS,...ro....

0tDEBOORI{-

Omdat de redactie van de
V.V. OLDEBOORN over de juiste êppa'
ratrrur beschikt om een krant a1s deze
tecnisch rnogelijk te mak*en, vonden r*e
het best op zrn plaats on daar ook een.s
andere vererrigingen valr mee te laten
profiteren, Va:r de 53 verenigÍngen in
OLDEB0OFI{ hebben vre 20 verenigingen
verzocht om hun medewerkÍng. l{et uoorcl
rtselecterenrr past niet in de KERST-KRANT
naar r,\re hebben nu eeÍ-rnaal een rtkeusrt

moeteïI maken uit de 53 BOÀRNSTER ver.:-
enigingen. (Oit i.v.rn. d,e omvang van de
krant).

llet redactie*tean
bgstaar:de uit ....r..a.

Jfu\KJi HOËKSTRA
ANNIE BT,AAUH

GEA I{CFSTRA

---:- 

GSERT DE VRIES
LEO OROSTEIÁERS

wenst U veel genoegen
bij het lezen van de
KERST*ffi,,\$T en een paar
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K*retdi1,.{ctl
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Varr het bestuur r...r. r. rr.r...,,,.
De Voorzitter,r.... *.'rr'...,r.r'.
EERST IIE MAI'I rÈ.r-.r.,...,..... rer.
OvËRzrcHT r 3 r í r......t... *...,,.. r.
HËT EERSTIi ,".r.r.. ,,.r.c
llET TWSEDE ..r.,..r.....,...,.r r.r.
llËï DERDA ....,. a. o r. í . .....,.
HBT VISR'DË .. rr...,rrt:... ê,. o..e..
./lt
4- .. r. a a. a a r a a a t a a f a t t l. r r t I t a t a t t

uit de oudg t100s ..3.r,rs.,..r{,r,}
DE SPUïKtliGR ...,.....,., r,.r,...,.
Ervaringen vaÍr een leiders-vróuw ..
DE A JUi{rOREl{ ...r.,,..}.... r.r....
DE B JUNTORHN " r..,r!.....,1..,. r..r
DË C JINïOREN "....,,..r.r..r.r,.r,
DE D JUNïOREN ...,.... c o. i... r.,...
ilElt PITEAn -,...rt r..t.rr*r.
KAI]OUTER NÏELTWS IJ,."i..
Van de loten-',rerkoopsters . È, r r.. r t
Verenigings nier.lws .. r.. t.... r.....
Het Leven van een jeugdtrainer *...
.ïlatrrccrd HASËS BRANDSI{A . r.. r. r... r

en eeÍt

echkki,q
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26
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Mrziehucrcxiging

coNCoRDIA
Secreteriaar:
Mevr. P. Knol - Wellinge
Oldeboorn
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u prettige kerstdagen
voorspoedig tgBt toe.

Friesland Bank
uw eigen bank

Kantoor Oldeboorn, DoethóÍ 4 Tel. 05663-51S
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OLDEBOORN

loen 9r.1ii werd gevraagd een. paar regele in het voetbalkrantjete schrljven Haa 1k daartoe dliect beield.r^rá"", à; speeltulnls niet een deel van het dorprdst elke dae Aàor-áe-óuaere lnwo-ners van Oldeboorn wordt bezocht.ult welk jaar de specltuin dateert le nij nlet bekend, ma.ar hÍ.Jstaat al jaren aam de Jancko Douwcmastraàt. pgr paar jaar t*ilËwerd de speeltuLn voor twee doelelnden eebru1kt.-Í;Í.-r"pu"ituïn
en voetbaltemeln.Door de bouw van een ciubbrte *oning, moest hetvoetbaltemein echter noodgedwongên verAwfjn;;. "

14"d9. door-clften va? de-_,ieugd van oldeboorá iltuinfeest blJ v&nHgql" t 'rde voornallge Nutsspaarbank en.Oranj* rtàiion"ai,"riiï.,wij nu aardie in de toestellàn. Natuurlljk kunn;;-;; nog ner eenpaar bii en misschien kan dat in de loop der j""àr ÀereattÍeeerdwordan.De ln standhoudÍns word,t gesteunà door''aonátïu"a.Yerder orsaniseren. wlJ édn keer per ;àar een apeertulniàest, waargeniddeld 150-200 kinderen s,an nee dóen.Het bestuur bestaat ult: D. Reltsma - s. vleser - J. Dljkstra en&êvrr S. Rodenburg-v.d.Vlugt. -
ook wensen rvlj iedereen ee.n prettlge Kerst en eÊn voorspoedig J-9g1.

Ii,'
D. Reitsma.

\^Jï \)e;vràe n izáe< €e,^

f..\\i5* Vn-*,\ d,c"ger,n Èrrr

q"!-t\*q .gs I

ry

€oÊt\q on Be\\ dffee$ ,



oco art club ,,0LDEB00RN" ooo
ileste inensen,

Hier even eirige- on-zi1 over de kleinste vereniging van
Old.ebo,:rn, na,melijk d"e biljartclub.
Daar veel menseÍr niet van het bestaan van d.er.e verenigingweten hier d-an even een verhaaltje orrer het wel eïI wee *rv€rit*
i{et ledenaanta} bestaa,t uit 14 mensen.llat is 'bevens het vastgestelde maxirnu&.ilr heerst danook een ledenstop, zadat eventueel nieuwebiljarters zich op d.e wachtlijst kunnen plautsen.
Iou lang. jg dan op zotrr lijst staat hangt van d.e led"en af.zegt ienànd" zijn lid.maatschap oFr dan kónt er een-piru.t*;*vrij.
Hierrra komt d.an een zogenaamd"e serectieprocedure op gan{I.
Een eerste vereiste i-s natuurrijk d.at dè nleuwe leàenover een uitstekende biljarttechniek beschikken, gelijkalle and.ere led.en.(.Uen logische zaak uiteraard):
!9n -volgend. belangriik punt is d.e wedstrijdrneníaliteit.Bij het biljarten kun je nou eenmaal bij ierlies je troostnÍet bij je med,espelers zoeken of d.eze áe schuld. leven,Je moet uo'n nederl-ar,:g dan ook geheel alleen vernvërken"F*r! 3 is bijvoorbeeld de zekerheid dat de speler regel-natig a.anv'rerig kan zíJn.
zo is het natuurlijk ook meegenomen, d.at men kan kaartenen/of dobbelen"
Deze spelen worden in d.e pauze vaak bedreven, zo&at er daneven ys.rr eni.ge ontspanning sprake kan zijn.
orrze vereniging besichilrt terens over een uitstekende
accomoCatie
Het terrein ligt in het centrum van oldeboarm en is
ongeacht d.e vreersomstand.igheden altijd bespeelbaar'"
tYaa.r .de meeste and.ere verenigingen jaloers op zullenzijn is wel de kantine die er bij hoort.
$oor de hoge toeschouï'iersaantalten is het relfs mogelljk
gehleken om er een vaste kantinebaas j-n te zetten.
lJeze ÍlÍtfi. r:*ie.rk't {it, ir-{'i.;vi-r-i ie hasisr elus het loopt gesmeercl.
Ilit vras dan even een algemene ind.nrk over onzÊ i:il_jart-
c1uï:.
.{es-b mi j n€ een ieder namens <le club Prettige Kerstdagen
en een gelukkig 1981 toe te wensen.

Een biljarter..

:- \Jià r^r'rnskje ct\Io BoornÊt*.* in

leLke **, Cky \'!,*Loa,-
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Itierkwaa:'dig is dan wel dat er tegenu'or.rrdig jn Cldeboornvoor dit kaartspel een groeiende 'belangsterling bestaat.
ook rnerkwaardÍg is het dat de trridgeclub djt jaar sterkis verjongd"
41s je naar de leefti jden van cl.e leden ki jkt, dan bli jkt
dat tussen de 20 en de '/O jaar a}l e leefti jdsgroepen
even sterk vertei,enwoor:digd zi jn.

ljelemaal merkwaardig j-s het dat steeds meer nensen dienauvrelijks kunnen kwartetten dit spel gaa]1 leren en rnetgroot enthousiasme gaan spelen:

Zomaar een kaartspelletje?
U zult het met mij eens zijn dat Boansters over
het algemeen onbevooroordeelde mensen zijn.
ïooral als het gaat om mensen, aktiviteiten en
verenigingen in ons dorp zelf,
Onderrkbaar gehroon dat we over dat soort zaken
bevooroordeel-d zouden zijn*
Van bridge denken de neeste rrensen in ons dorp
dat dat alleeu voor oude mensen is en dat het(te) rnoeilijks is on te leren.

Zor-l het dan toch niet kloppen dat
menserl is'l
Zou hei dan toch niet za mceilijk
1 e ren?

bridge alleerr voor oucle

zijn dat je het niet kunt

i"t-t we toch bezig zítrn, is het misschien rarcJ. aa?dig iets
meer over bridge en onze brldgeelub te vertellen.
lïet snel is uit andere iraartspelen ontstaan en werd voorhet eerst Ín L925 gespeeld.
i)aarna heert het ziclt itt s1el tempo over de werelci verspz.eiC.-iroor de oorlog werd het ool<- in l,ererl.and al druk beoefend.
l)e gro'be groei kwan echter na de oorlog.
liederland telt op dit moment naar schatting een klein
half miljoen liefhebbers.

liridge wordt niet alleen thuis in de hr.ristaÍner, rnaar r:ok
in georganiseerd verband beoefend.
Reeds in ltll0 werd de i;eder'landse Bridgebond r:pgericht.

:* l'di j wi nsk j e 1 tïl

{jOEDn KRYSTDAGFIN en

un i,OKKICfl t{IJ,ïïEÍï !

F eÍ.it . !{o I t rop en fi'.e

a5

wi:rkers.



fl'er-gelegenhe.id van het 50- jariil bestaan van cle bond
ïgrd afgetopen ia.ar in valkènbuig de 0lyrnpiaci* gËi,àua*n.iiieraan dqden 53 l.anclen mee.
I'teiierl antl eind:i-p1de op een verdienstel-i.;ke derde plaa.ts.

?p rancielijk en regionaal n-iveau worden diverse competie_ties gehouden.
liaarnaast zí1ri er.r:egermatig; open weiistrijden e,n natuurlijkcle compe"Lietir s in clubverbánC- -

()nze, al weer mee_r dan 2, jaar oude verr:niging, houdtwekel-i jk,s een clubavond bi j 'tigctre:-aa;,. at;iï-;b;";;;bridgeliefhebher) .!'er'der nêmen 3 4-tallenteams deel aa* provinciale compe_
t iti es.
i''e. eegste ? teams hebben wel eens treter gespeeld.
lret 1" doet'tret daarintegen uitstekend en wàrdt dit jaarhoogstwaarschijnlijk kannpioen in hun klasse.
Daarnaast nemen vcrschir lende r eden deel aan parencom-peti ti es"

lioogtepunt vr:or <ie c,Liiu is de rroerdr:iver die we el.kjaar in tildeboorn 0rganiseren.
Deze grobe open wedstrljd was dit jaar met loo deelne-iners uit de hele provincie weer É{oerl Lrezet.

i,en paar jaar geleden z.i jn
een kursus.
Deze 6ratÍs lessen zijn een
De (1) ileelncmerr; van vorig
snaak te pakiien 51ek::egen err

1 oii dit jcar hr.:bben b/e wer:r eeït leuk 6iroepje r,,an
rnensen ,:p rie kursu$.
ilezien cic bel.an6Ssteli"Lnp; zaL waarschÍ^ jnli jk ookjaar.'weeï ?ofn kur.siis vàn start gaan.

iin niE:t zcrnder $uc{:riri, (,rJ
parÊn Éjeï] clprrJe en een vl

we beg;onnen nret iret geven van

groot succes geworcten.
j ae.r i;v. he bben al_ I enr a aL despelen nu mr.e ,rp de cl_ub.

de ïoerdrir,'e werd ctclor 2 riieu,,r/ejr'<ie plaats j"n cie wacht gesleerrt.

acht

volgend

i-r'i-rtgclub de Toer

'Jlot r'ver het reilen. en zellen v&n onze bricgecru.b.
lïes l. ons noÉï u prettige Frerstcagen en een ui tstekenciesta.r't van f 9B1 toe te wensen.

r-l-

l-
I

:- W vííwsrc jr nLlE _BofrAIsrrRs :
iN LaKK r*t 3-gE3

Fstt t/. BntSHfl
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speel-o-theek otdeboorn en omstreken

V e-r tr e k I Uoorio"o"r r gB r

p r ctb,i e- kerst c\q.ae-t-, e\1 uooy s po ed i a t3c9 t

SE,o.tio n

r*r;'K 3x n * n * n-F n àKrxrxI
redereen in oldeboorn ueet d.at hier een Nutsdepartenent is.
En bijna iedereen weet ook nog rrrer te vertellen dat het Nutjaarlijks een puzzlerit organiseert en dat er vel_ eens cur-
sussen gehouden vorden.
lÍaar r.rat doet het Nut nog meer?
Ïdel volgens artikel 3 van de statuten is het doeL van de ver-
eniging het naatschappelijk en ku].tureel velzijn van individu
en gemeenschap te bevorderen, ona-Êhankelijk van enige leveng-
beschoulrelijke, politieke o.f econornische groepering.

l,Iat doen we nu in de praktijk net <ieze mooie woord,en?
Het Nut bezit een ztuk grrond vat ts zomers o.a. gebruikt llordt voor de gondel-
vaart -feesten en de fokdag van het Fryske Greidhynder, vana.Ê j dec. staat hetter beschi.kking van de ïJsvereniging. Verder is en de Nutsheiling waarvan ieder_
een tegen een billijke vergoeding gebruik kan naken.
Helaas moest tot sluiting van het Nutszwenbad besloten norden omdat de onkostentê troog uerden. Jammer.
Verder is het Nut steeds bezig met rrat er op een bepaald monent in het dorp leeft.llat rÍe menËen bezig houdt, nat de behoeften zijn op kultureel en ínaatschappelijkgebied. Zo is in het veme verle<len de l{utskleuterschool opgericht.
i{et jongerencentrum iledium is op inÍtiatie.f van het },Iut van-d.e grond gekomen enverledei jaar is de vatersportvereuiging opgericht. Momenteef zi3n we-bezig neihet opzettet van een oppasdienst. Het probleem is echter dat we nog te weinigbaby*sitters ter beschikking hebben. Jongelui die graag een centje wi11en bijver_clienen kurueen zich opgeven bij mev?otw T, Uatzema de LÀeu,^r, tel.49Z.líÍlt U neer'r'reten van het Nut of heeft U suggestiets....,.-Ber ferust eens rnetêén van cle bestuurgled.en. Mew. ï. llatzem&r H. Ernrnelkamp, Mevr. y. de Grooth,H. Maas of G. Pippel,
Tot slot ri'rensen wi j u -fijae feestdagen en een voorspoedig 1991 .

íl"
llt'
I l,l

. arnede-1i LÀ).rr:3q

U ollen

{no+&Tr.
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ï,.,TËNST ALLN ÏNUOI{I{R$ EEN

I;.I.ïNE XGNST EI{ EHII ZEER

GELUKKTG 19B1 TOE.

Beste Ëoarnsters,

F5. jn d.at oók ïvi j, bestuur van rtMediunafi
in het kerstnrunmer vqn d.e voetbalkrant.
voor willen vragen ligt in de lijn van

jeugdcentrurn r?lngd,iuttlu'
een stukje nogen schrijven.
Waar wij uw áandacht

d.eze gezamenlijke krant.
tÀ'e ó6k een stukje geschreven over eeï:
ttV'íij zijn van $ening, <lat daar wa.ar
mensen aktief bezig zijn vóór mensenralle 

_ 
inspanningen ón attiviteiten Uáátwel duidelijker 1n het voetlicht mogántreden. Een. d.orpsorgaan, d.a.b **61*i_"-natig verschijnt, zóu hier een uitkomstkunnen biedentr.

Er gebeurt eigenlijk ontzettend. veel in ons d.crp, maar het is langniet altÍjd bli alle bevroners bekend. Dn d"at is"ioch jarnmer.
\ïij kuffien dit niet alleen realiseren en hebben daa,rom contact op-genomen met het bestuur van 0ranje l{ationaal. Men vond fr*ï-*à" -'-
goed. id.ee, maar .....ó
Naar het, idee vatf Onanje Nationaal bestuursled.en moet zar-ÍL krantgeclragen worden door meer vereni.gi-ngen. En d:iar hebben ze natuurlÍjkvolkonen gelijk aan,.
YfÍ;; 2i3t U*tt ook van plan om vere_nigingen een brlef te sturen,, ne*de vraag_of ue mêe willert doen. Maai wó vonden dit echter zc,rágoed'e. gelegenl1elrl om het nu alvast rnaar vorerr te brengern. 6n iecler-een d"ie irÍerop wil reagereil. kan ztjn/ haar reactles tárecirt opcnd"erstaand adres.

VerÓer wensen $/e iedereen nog een prettige kerst, enr veel eelukÍ:r1 gêzond.heió( en mcgelijk vàet doipskraËtjes) in 19S1 :-
Saapke Hoekstre-Bel$na,
secretaresse varr rlMgDïlJiltr
P. Folkertsmaherne 1,

fn ons beleidsplan hebben
d.orpskrat rt 

"E-et*sïAif-er at-s votgt Ín:

ë+m*r*

Ë*H#n*rqFn*n*lffid+ffi$n

ïdÏJ T.IENSEI{ IEDEÊEEN

EN EEN VOORSPOEDIG

Í98í

PRËTTIGE FEBSTDAGEC{

Fa. RODENBIJRG
Oldsboorn - Andringastrjitte 16.18
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f^vÉn:1"
{fuumcflub

eldeboorn
aan het Kerstnrr,nmer en alo a"**u*
zijn, rtan U denkt*

Y-O E T }3 A L ---- TU I }r I Ê R E N

U vraagt zich natuurtijk a"f,, hraaroin schrij,Êt <1e
'I\rj-nc.rub nu in het voetbalkrantje?
ïen eerste wil1en we graag gehoor gêven aan h€t
verzoek v.an de redactie, een bijdrage te leveren
omdat er toch meer contacten tussen beide ciubs

Het is al r^reer zeven jaar geleden dat de v.v. oLDÊBooRN het Io jarig jubileum vier-de. ljetende dat we dat rvel vaker doen, vroeg de feestcornmissie ons de zaal voor dezegeiegenheid te versieren.
i'íet oude voetbal-scl:oenen als ftbakje" hebben r+e toen ta-ferstrrkjes geriaakt en de zaaltrerd wat aangekleed ter verhoging van cle feestvreugqle. liet eerste contact roras er <lusen toen bleek <1at de voetbaic-i"ub crver een stencÍL:'nachine beschikte, vàarnee sienenvisser oRs op ieeier gewenst nornent convocatÍes en 'rLesbrievenrr voor c1e jeugdtuin*club kan ievererr, is het contact c;ebleven, Later nan Spoelstra dit over err sj.ndskoï't een :rieuw redactietearn.

Hartelijk dank aan hen alle, voor hun geweldige rnecleverking,lle hopen er nog lang gebruik van te mogen traken, vooral nàt n*t nieuwe stencil-ap_pare;.1t kunnen we náaÍ' hartelust spelen inet plaatjes en teksten, 
". "--tr-t;;;-';r"",hebben wi]len- lcch hebben heirle cluh,s nog iets geiïïeen. oefenen zij beide niet hunhobbiee- uit tussen de roi;rasjes"? lln is het voor beiclen niet een echt ,rbuiÈengebeuren,,

u'aarbi j het 'seer van iirote invioeci is? Het belangri jkste gemeenpunt is toch wel catv;e alïen bezi5l zijn het d.orp t'leelbaar'r te houden. Sport *., toi'i.ren hourlen je fitl"Iaar ;rls dor"Fsgerïeenschap kunnen '*e niet zonder cle vlrenigirrger, Je ontmoet elkaarals vogel's \ran <liverse pluimage en makerr net elkaar dat het goed toeven is in ons

\{ij wensen een ierler dan ook graag een Goed 1981 toe met daarna nog vele jaren,
s;t:rlen rnet de ï"V. en de TIJïNCLUB OLDEBOORI{,

Prett ige F'eestcLagen.
Bestuur en leden van de TttIl{CLUB.

HahnbanH Hl
+g
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ËgËS,ËSffiHHFËSËSHSïf,ii

r4,\)
/.2
it4
l4 l

,zt

?.ratoe{ gla ?,elang
Van de vele v-erer:igingen die ons dorpheeft neent plaiitsefijt Belang we1 óà"cen'brale plaats in"
Een voornaarn ond"errleeel d.aarbij is wel_het onderhourJen vi,n contacten tïet het

Qtd,uboorn
SecÍ. WËSTËIN 14

we kun*eri daar bij.deo;Ëffi:ï:,iË.ÏËÏ";an de rrsoarnster,, raads-le'len oncrersteunen!
$pl5-tserr wij tle werkzaamheclen van .pl-aa.tseli.1k Belang d.annoeili€n 'JÍe daarbi jl
À. Recreatie

rn salilerrwerking rnet h*t Nut verzor6;en wi j de Bossingel"Yccr de ''rurrlrouten zi jn voo::zienin;1en getroffe;-(;;;;;+ pla.atsen rrant afvaLzakkerL)
Àari inspï'aax wo:rdt deel;lelronen. ( bi jv. Riperkrite)

B. Bevo::rlerinl; woriingbouw
\{i j hebi:en sterk c1e woninÉ;bouw gesti-mul-eerd^
Yoor oe aanwi jzing van 0]cieboorn tot ttBesciieyriici ctorps-gezichtn ,zijn ryj.j ook acbief bezig geweest.

C. Verkeer
Knelpunten in h.et verkeer hebben ook onz€ a.andacht.lde noeïien hier:bii cie kwestj-e yan het tunnei{J*-or.c*r dezui<relijke verkeersweg, en liet zware verkeer"d.oor dedorpskerri.

De contributie is laag gehouden, omdat wiJ graaÉi zoveel mogelijkr-nr{oÍ}eï,s bi j 0.1L$ werk - bètrekkení
Nieuwe lecien z:.-trn dan ook van harte welkomlHet j:es tuur bestaat uitl p.A. Hurnaldar voorzitter

V, Balsnra,
Èí.J. Poppesr

2e vcrorz.
secretarís

Westein 14"
Sfi,lkant 1.
Sk'ettebuorren 45
PoppenhCI.zen 5.
Beetsterdyk 1,

r-
I
I

I

I
I
I

I

E
'4
4
á
4

A, varr Leeurn'err ilenuninga,
E, Ernmelkamp Verkerk,

H. VEEN$TRA AANNEMEH

Westeind I OLDEBO0RN Tet"

WENST ZAKEN RELATIES. CLIëNTEN

en TOEKOMSTIGË CLIêNTEN, alsmede

alle VRIENDEN, KENNISSEN enz.

EEN VOORSPOEDIG en GOED 1981

---"7
--__-*a
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ïrl klub n0nt sparnn íllrg,
Jlijdrage fan de iloarnster darnklub.

Graach n-imn;e we it spr:ntane oanborJ fan de BoarnsterfuotL;alkl-ub oan, om in st.tkje óer it Boarnster AnÀiiUt*r, foarl.iar19n krfistLr:r'ante te skriuweri. rt sil irim wol yr, ,i* tj.id fani t .iier sj-t1;e en ;rï binne it mar lytser dink jes, " i.t áo"Ët-:* 
*'"

ciochs goed en r1e si.zwize: írsport fêrbroed*rii " ís wol it eárstehwat jiii dan troch de holLe spiler.
Ja yndie, $à iis wy hjir as bewenner:s llan in lytse doarpsmien_
'skip de sport tne.imeÍtsje erl e1.!1 it yn syn eigen fo::ieiriging betj.b-be't, benaoerge we de opset en it doei in hiel ein. Àl trwát il"tit'1,ir-e en meidogg* iu fr:ijw.Lllic:h en alhiel amateurj styskrt wurrl al r:ars sadra der: in sponser bi.j lustsen wrrdl, je haw_
wr: f'-rsr! rekken te hátrien mei in tr:êdden. lilar cje ellinde be*g,i-rtrt pas aÍl i t total..e .prol. systeem cier Lry bel-utsen wurrJ errelts irr.aktysk raar ien doel"meaÍ'hat: hoe sÉuor ik it measte

".jiId' it,:rrit.
iie prartiken dy dan tapi:st wi-rrde binne net noai rneàï:. 0m"twÍ] it,$.achs oer it fui:tba-Ljen eïi tie clamsport hawwe in pearÍ'o*arbyl.l**: iiurd en saak-lÍk is it pr<if.-fuo-t,ilat wr_irde.i, mins*j-ike gr:fcel-ens i;inne der net melr trji, ge lieding hat nar iendoel; :Lri winnencl elftal graï.ritalL.e èn ítclokteljá, wer kinneb/e Ce nieaste subsy<lx;ies weisl epe.
It gl;bl3rk ie:.yirwóls noch Êlderwe+"sk êfstimcr eír ferwachtetf*l cr: sprler:s nocir like fol-l-e klu blea frle a$ ï;y- hiirr:ense1s. llar ittr:".e{ïirr,re'r hí.rt d? spilers at fer.p.,est en hja geanercer't it ,'i1ea$te- ïe ,rg"tF;1irij.n'i; :^''ltrim Jansen, in i_nkelingmei nocli de ear:hte klur,:lelfde, iri ïeyenoorder. jrn hart er: nierenwaar:d ek Ít slachtoffer fan ie )iedingq Liar satélite tucht.spitich grgnsch ïia we ek sokËe gulàrrun:yfi de damspor:t.salang de damsport as in soarte fan ffntspanning nóoefene
lvurd is d.e:r g j in r'vuiltie'' Qan de lof t" óp i-L ltattetánbinne we lokk'ich rriei dtzze ffnts1'anning en wurd t::ocht'izenderl beoefene, de klasse weiyn spile wurci j-s let bepalendiis jo rnar mei genoet'e* je spcrt becr:.iuwe. spilet de lr;lub
Jír de haadklas*qe,op lánlyk niveau, dan wurd it al_ oars.
iinzum. i-s b: fl. sa n k luli. i.ii zz,e -Jforiening wol hin, kostetliwai k.os'b*:"b bandhave y* di.r,ze óraierj"ng.l gefolch: *porruo"
lïkte en de irr:ovirrsje iifdr:eachie om by cloárpsklubkel de
be ste sltile.r"s wei te ronseJ- jen . Noch sl-j.mnier wurd it as in

I,JIJ ICENSEN ATLEN ,... r.. o.
PRETTïGE XERSTDÀGEI{ . }a,.. 5.

EN EË$ VOORSPOEDTG 1981.....

,n
HOEKSTRA'S
IIOUTHAIIDET

POSTBUS 4 "TÊL.05663-478
OLDEBOORN FRIESLAND
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sËii.1e:': syït brea rier'mei trachtet te fortsjinjcn,
i,Ëit is in liiele CIpjefte, en der komt noch "b1,-d"at sokke dam-Ër')ï's j-i; oans jen fari oe Lrie Ie damspo::t neí àncieren hel jekir;ne' lllin k b.g. mar oan it gefal Har"m wiersma.t rrit spile my troch de holre en rnoast it efkeskwytn iiet om te orir.rehoèren rnar mear in ringeiwi"ï.g-o*sjeri te ]-itten hoe't. it net m<;at, en in wilterl daC-'rve tigelrrkkich binr-re yti it lytse.

Ta bestát winskje i:is$jfir_en leden fan darnfterienilg
"Orilspi:nningrr .al.re sportfreolerJ I i" de hj-ele aoarpsáemierisicip"ncfL.ike^krystcia{ren err in goed ítein en al wat winlioïiio isforer 198,1

$Irort Faad

er7
Het is voor de spor.'"braad ooF een prachtige gelegenheíd", om aaïla}le sportnerrsen een gezelrig Keràtrnis tóe ïe *li"uá".De sgrortraad" is een gerneentefilte instellirg".n ftÀàft o.à. totbaak, oe g;emeenteraaá van aciviós te dienen.Ie sportraad besiaat uit leden, gekozen cloor d-e sportverenigingeluit-de geuieente en worden voorgeàra6en aan de g".*àá;t*r&r,rd voorgoedkeuring.
Tevens sén tid van he'i; eolrege van B en ïÍr €n twee leden van degemeentere::.ii zijn verte,-:enwoórdigri in de sportraad.De $eeretilris 

" 
pennirlrrmeóster word dóor B. ên w. 

--ioàg*,roegd.
!e eporlraarl is op 1ti l*laart 1g7Z tat oprlctrting gÀLEro**.llr vrord.i niinstens drie naal per jaa.r vè:.gaderd"eà tel_kens komie tot de ont<lekkirig, dat toàtr vórsciiitlënde 

"*"Ë"iàirr61en nietsa,fweten van het besiaan van de Sportraad, -c'
ïre spo*bvere*iginÉien kunnen gratis ad.vies krijsen met wat vooïprobleern zí;1 oók hebben b.v. subsi-die ..*tr-tr"á*Ë"íïoË'" zo.yer hetde sport aan gaat) 

^
De s;:o::iraad ver;gaderÍng:en worden openbaar gehouden en iecteris daar vani harte welkom.
i{et secretaria.at zetelt in heb g;emeentehuis.
Tevens wens ik tot besluit icilei een zalig uiteincle r.an 1gg0en een 6oerl begin 1981 .

ffi*Ë*n*rr*r*I voorzifier sportraad

lI. de Jong.

frac. Irs$c}LBïr
PFIKWÊG 3 - 84Í15 HC OLDEBOORN

ÏCËI{ST EEN IEDËR

PRETTTGE XfiRSTDAGËN EN EEI.I

vooR$mEDïË 1981.
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In deze tijct van vorst en sneeu,* zul_len níet veel mensen aan uatersport
denken. Uisschien }ocpt men eens langszijn boot om te zien of aties in ordeis, maar de heerlijke zorner.veekende op

ffiS'.H het ldater lijken a1 veer ver achrer o$s,
'Ioch wil ik nog een blik terug verpen

)t ë*W 0 ##dll ï:J.il:i: l:::ï.' :i;; ll,S:;:.ui:*i:*"
sportvereni ging een pinksterrreekeinde

ríer werd eên u ger geslaasd1*ogenr"J'iLo"hlïtï;#":ï 
"Hiïï:ËJ$*"-zeker voor herfialils vatbaaq is. Danrna werd het vanult het be-stuur oge_nschi,jnlijk r,tat .stile doch dat was slechts sctrl.in.Ees aantal problernen kwamen levensgroot op oÀá;f-.-*Daar was egnplan van het Fryske 0ea ofi verregazurde belerking*r, op te leggenr:.an de :,ïatersport in en rondom Eernewoude. Hleràan 
"i.in aoóide sezanenlljke water- en hensêleportverenlglrns"À 
"àË 

-"""iái
vergaderlngen gewij{, met, ars resultaat een'-werËgroep die dezeza'a'k tot een floed elnde zaL traohten te brensen.'Íi['a*"á 

"àr""-deringen bleek aat op metrdere pleetsen en mui ài"á"uà'"r-trrààËigeprobeert uronlt de-wa.tersport terug te dring€ÍI. rti.j wirlen dansok vragelr.alert t-e zl"in óp zaken àte ten-oiiàï-rráiËen de water-sriort te beletten. I{u is het. nat*urlljk nlet zo OÀi-wi; a*een-trlles goed doen en rle natuurbeschermeis en overheden aifes-ió"t,alleen om ons de voet dwars te zetten. Dat óoi-"iJ-"r oet zlna,l-Len gel €rote bendê yan maken is wel eebleÈÀn iï;Àens de
'r}ílmnel delrt.Jongens vvat egn troep, en eeht niát-*ïi**r. van dewatersporters, de vissers kunnen er ook wat v&nrEr si.in mensen die zeggen't0oed dat tlirnmel dei *eer ie lngesteld',n*Àar eigenlijk_{oesten wli zeggan *Helaas moeten *tj nog steedgslk jaar llimnrel j e" ,
San J"s het beetuur a.ctief geweest aet een jachthavea, n€iar rla,e.r-gyer Seêr op qg. eerstvolgende ledsn vergadórlng.Áls slot van dit vaárselzoen haalde de ilaterspïrtvtrenlglng de*eeu eiler nlch Nauta naar 0ldeboorn aet zljn ii.rn ouu" o* Ëp;_cerijen 'raee'!ïij dachten een srcoêsvoile aisluitinÀ van het water-spnrt jaar"
Ig*-t ons nog afscheid te nenen van het kalender.jaar 1980.Natuur*}i-ik doen wlj dat net als U met een welgerruldd áià op-nersinrs-gn 9e nodige dranken'met oudejaarsavond r el hoe welrro,.rïe het wet zo. natuurrljk, zljn wtj etrgenii.;É niát"áior:ro u*_vooffecht en hebben rre nlet ontzettenà vueí. geluk. Uiteraardhoeven wo nlet bij elke hap van oits k*rstdinàr te dànken:,rNgsterven er weer tÍentatlon nensen van de honger'i.rUàà" laten weons er toch een€ op,bezinnêtlr $isschlen wordàn we ons oan ber*ustwaar we mee bezle zijn, rïp! een u!*p 1n de floede rióntirrg kan--- 

-
zljn voor wat neer aandacht voor de'medemenàen die za rrJden,fob slot wi1 ik. de watersportvereniging tÀt;-r*a;; ;" nler_1edeneen p€ran fijne kerstdagen en een Aezetiige ouO_eri- niuorr-;aa,rsdagto Ê wensen.

',, 
-i .r-;; - rWatersportvereniging Oldeboorn.

\ li/ Í

_' I -" | 'rde- secretarisr,.-A-,.J{
GELUKKIGE IGRSIDAGE}I SCHILDEffSBE0RIJF
EN E6N VOORSPOEDIG 1981.

G.ZIJLSTRAM
t3

Oldeboorn - telefoon 4flSL
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0psericht ï869

De ijsclub heeft rijn baeur aan de zuidkant ven dsoude toren op het land dat bii I t Nutsdepartement
Oldeboorn i.n etsendosn iso ook list dit prachtlg
tussen de aloude bossinsel. !e doelstelilngen zijnrioor de iaren toch wel iets veranderd.lvas Ëetvoorheen zo d?t er grgte rljderiJen werden uitge-schreven, Uw bestuur 1s thans de"senlne toese_
4aan, ciat we de baan ten dienste si;ellen voorhet dorp.Yorie jaar hebben we de llchtinetallatie

vernieuwd en thans no6E net B arnaturen uit*rebreld.Zodat we de

Nljs fan re Fryske Krite.

hc*p hebben det het in orde is. Ook de kantlne Ís zover sevorderrÈdet we klaar zijn voor esn eventucle winter.
cp l dec. eogen !ïe de baan onder water zetten, als er tekenenv&n winter zljn nas dÍt ook i"ets eerder. De uiterlijke AÀtu.o--.ranafs[romen Ís 1 mrt.
ne inkonsten van onze verenlglng best_as.n uit ledenseld. plt be*draagd voor een gezin met kinderen t/n L7 iaarrl 10,__.en voor }8'iaÉrr en ouder, ongehu*d f, 5r--.
Ook hebben we net als zovele vernisinfiênr nleuwe statuten se-kregen, waarin alles Eoed omgchr:even is.Btj naore ook hpt be-danken als rid voor de verenleing, dit kan alleen eeschiedendoor de sêcr. hiervsrr schrlftelt,ji( kennis te seven-rroor de Lsteokt. varl erk jaar. Deze ls dan verpli.cht blnnàn B 

-dao*n 
na ont_rrangst een schrtfteltjlr"e bevestielng te eturen, En hopen net uaïlen op een goed iisseizoen en rropàtlik tot zrenó íp o*"" baan.

3fl

*t

G
6
rtl

!e rítfieringen fan t e
iier op Freed 9 .'ian"

Krlte bÍnne dit
en Sneon 17 ian.

ltit.lttaai

1t toniel.
taa*aaaaa

1!81..
Opfiert wurdt it sti"k I

'rYtlsnetteur skillet o&l1,r,
Flerder wol de KrÍte graech wat ionse-
re leden by it tcr:.i.r:"'i h*.
Sawol jonges etl famkss.
Wy winskjé jfuu in ent lg8f ta.

It Bistj0r..
Dit bqiefke kinne .ii.rn Sfjaen oan reBlst jfl.rs-leden.
I.{sJÍlne:
lt ítiatf trrala *.o{ara?t

wol firaech b.y

Adfes:t r.r o.. r.. r G r r...!

KCEIS IiA({llIrIJ

WE f,RT/SKg' qrí,ÁGGE

{K }JÏT'{ËÏ'ET BT.TS E]IN GOED 1?81 ?A.

.TELKfl ïlï 1'ï1'ÍKb I3ETHLiiltËtí.



fplls.rFsl *ls*-{s voetbalkrant.

\rolteybat
vereniging

,,wIs-\,{ls "

'rOf de volleybalvcrenieing
ook iet.q wilde schrijven voorhet kerstkrant j e,, . Zo luiddehet ve::zoek aan ons van hetbestuur van jullle vereniê,lnq"
Nou dat kan natuurlljk wel fle_regeld worden,
'fle zullen besi.nnen met onsvoor te stellen(hoewel demeeste ,,Boanrlgtersir ons welzullen kennen) i
voll eybe lve reniglnc ',Wêz-r1yi g "1s de officiële naam. We bestaan sinris fqftr. !e verenislng be-son met 25 leden.Enkelen zi,'in nog eteed.q llci en vo[eyUàii*""

nos net veel pJ'ezier' ivél een bewÍjs dat volle.vbatlán"e*n-iï;n*sport ier.
Het.egrste iaar werd er door I dames en 2 herenteams aan de cCIlr-petitie deelseno&en. Deze kompetitie werd en wordt eespeeld inde afdeling lrachtenl van de Nederlarrdsc Vollevbalbonri, A*Nevobo. Sinds dg oprlchting heeft de vere-n1r'inr-, een kOnstanteproei doorÊemaakt.lrriomenteel kunnen vie op cêo95 ledán bogen.lYe hebben l rnels,iês-r t heren- en 3 damàs-teaais ln de komoe_tltte zitten.Hoefden vre voorheen uitsluitend naar uracfriËi-voor het spelen van de wecJ.qtri--iden. nu moeten we ook verderwêé{r ureterp. Grootegast en Sersue staan re'elnatiÀ op het
orosralnma.Door de enorme nopularitelt dte het volle.vbal heeft,worden steeds Beer teans ingeschreven. voor de kompetltie. Onal deae tea.ns te kunnen le.ten spclen noet er uitgeweken wordennaar suorthallen buiten Drachten.De srotere afstand is voor Ceil!ïês*rryissers't echtei. geen reden om er &ee oo te houden.sr heef t zich ginds.de oprichtine een onvali-ende treranoeri-ns'n00r'*edaan.Bestond het leeuwenaandeel van de lpden toen uÍtherenr ílr spannen de dames duidelljk de kroon.Voor het herentean. heeft riit l_astlge konsekwenties.ncor heion.tbreken .rbn ielgd jongens kunnen de vri.jgetcmáÀ-ur*"tsen 1nhet team niet woFden-inÀenomen tioor ej-gen"iïg**jgii.'-D* laatste.iaren kunnen we net op het nipoertie noe een teerm samenstel_}en" Zouden er oniler.àe lezecs soss heren z:..in, ?fà-oo"* vol*leybal-kapaciteiten beschikk?n,',1y6s- Wis,r,óu'ze-Jet openérrxien'ontvan;ren. Vooral ook de jongens van OldeUáorÀ r za tus_sen de 12 en 15 jaar, zoud,en we willen vr€!,gen ook eens hun Ae*ciachten over het volle.yballen te laten siiarr. of kon eans op de'training kijken. ])e jeua$ uraint rs woens'dagsavonds van 6 tct 7uu.r.Nu nos .iongens en mei_s;ies samen. Zou,len"Ár ;ï;[ &eer joneensaanmel.den, dan kan de sroep eesi:litst wo.{uen.rn de jaren van het bestaien van',ry16s-ïy1s" hebi:en de diverseteans recielt;ike sucessen behaald.ï1ke nieulve 

-"u"*"i"ine 
dientin de taags6s ktasse te besinnen. Nu is h;i,o,-.j"ï"'r]ïï [;il_

$rrttigr $rrotbagnr*

ffirluhhig ltiruruiaar

fnm pr0cee

1S



en ddn cianes-tea$ in de overganssklasse spelen.liei is cieze 'á
teams dus qelukt, via de uerdertweede en eer.ste klasse hierin
een plaats;ie te verovereit. iezien de steeds toenen.ende kan-
kuren Lieovoorw.Lar seen kleinisheid .
Twee dames-teams si:elen in de tweede klasse. IIet neis.-ies-tean
is dit jaar voor" hei; eerst ingesckrreven. Zii komen uit inde
.ie';r:ciklasse eJl spelen daar tot nu toe(we zitten ongeveer op de
helft van de k*nrpetiitie) in cle top mee.

Dan hebtren we ook noe onze rekreatie-leden. zL.i spelen niet lnde kompetitie, mai.r komen op woen.sdag,avono naar de zaaL om daarde g:'ondbeeinselen Yan het volleybal te Isren en vooral om rneteik,rar wat eezelLise wedstrijden te kunnen snelen.
$9ee Ëroep bestaat uir ca, 25 perscnen, rianes en heren spelenhier sremensd.

Àt biina traditioneel is de buurtkonpetitie, die we aL sinris19?i ieiler jr,*ar orÍ{anise!?en" ook hiervoor sti.igt het enthou_sicsme, ïh l9i]0 cierien l5 te*ms rtrêêr Tosn we beg_onnen waren heton I (

3o nu '#eben iullie v{êer vrat meer over ilWês-i,lisu.
W1-"i _$ellsen jullie alJen prettige feestoagen en voor lggl een
uqoede sezondheid en sportieve ouksessen toe"

0lrieboornn dec$sber 1980.
Yolleyberl verenigine

MÊT KAAS Elï l,/ïJï'I
KAN HET O ZO GEZELLÏG ZIJN.
DAAITOM VOOR DEZE FEESTETIJKS DAËEII,

d rumband
De drumband floncordia O]-deboorn Ís mis_schien we]- de kleinste zelfstandlpe velr_enieins in het dorr.,.
r1'ii proberen een beetic rawaai het dorp

t 0N t0RDtA ;: ï:":tï:**"kÍ:i:r;;i-tïn""Í;r,ïi;
muzlek te bren*ren voor ion*z eR oud. ópmaancl?gavond om harlf acht is er i-n cle kantinÀ-""r--àe voetbatclubook eàn hels kabaal.Daar wordt eeoefend of u*r rï*uiru *"** inge-studeerd.Dit alles staat onder leidins van onze ingtruct*o"-o-*-líeer van M;ranen.

Mensen, rroot of klein, vind U rle drumbe.nrl fijn?? Kon <ian se_rust een kiik.],e ng.nen op.de naandaravond.De dáur stáat artijdvoor U-open.Ook nieuwe ( jeuad)*leden zl-.in van h"rrtó *eriám-liionze club. fets voor Urjou.hij of zl jt' Meld dit dlrect op
"Schtercm 9.
Graag wil-len wij onze donateurs en de mensen die onze kip-aktie elk jaar weer
stewlelx, bedanken.
'y'erri.*r l*,ensen wij iedereen en eJke vereniging in Oldeboorn PREïTIGil IDRSTDAGEN
ën een GELUKKIG NïSUHJA/rfi,.
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Ook wij als tennj-sclub wj.l,len
graas enkele uroo:,den tot del"rrwoners richten.
Onze club ciraai-t alweer enke_le jaren mee in het dornsee*
beurenen is 7,o lanoz*ne"nàndal een vrii grote club gÊwsra*
den.
i{et iedental .enhomnelt zo rorrddc .fBO en dat 1s ook wel het
maximu.m a,ental, oai toeaeLàten
&Ê1rr wordenr oD twee banen.
Gemiddeld is dlt 6o*?o leden

verenlq tng-s

per baan door de bond.ook aoen wii de laatete-íaren aktief mee 1n het r;rcvincialeen la.ncieli jke eo&netttie-e,cbeuren,
ïtt.afl{elopen jaa* n,as voor ons ?,eer suecesvoli rn de conpe-titie, 2 teams kannLoen Ên Z teams Zde van de ?"
4ovendlen ziin de wedstriirl*n te.qe$ ,Akkrum van zowel deB*pior'q als de Á*plons ln ons voordeel beslecht. na.t ls ietswat we ook voor de vaetba-lelub horren.*e terrein*akkomodatie van onze elub is ook verbeterd in devoïu' van een of'rfenkool, waar ook in de wlnter op """efenrlkan worden.
$e oefenkooi is voor het srootete gedeelte c!oor elgen reden;*anrelr.sd rrrat laatsËe l-reef t onzÊ cl*b f inanci.*r-'rïi"r, e,&,r*Eetast ruaar niet zo veel rlêti de conrributi" ;;À;oo..iou moe_jen. {ttit is sj-n{is rJe on"l*irtinÁ{ noË nlet sebeurd ).loordat $íê ons ledentai a'r. t$t hnt m*rximr:m hebben zien opro*.,rellr is het niet r,e cat ,aÊ o& teden zi tten te so"irrrorr,mas.r'6el is hq:t zo ciat !ry€ sraaÍi rrog wàt ieuEoiee iËà"" wil_len hobtren- orndaï tennis een srrort is, waarbi.i ,ie, als ieÊrs goed raitrt worden, -je ers i6n'slee rto*rt besrinnen. weliebben de aanvanrrsleáfti.itt ciaÍi r:ok tot 6 i"á"'"iliïá"d.Di'esene die voor r-a*rgar,6 jaar *ot-li maE rid worden. rezenkunnen aich. orJf:eve$ bii 0r"i-etje l.Jeefstra, ï/estein, Te1" ?.12.Ook don&tsurs ziin we].kc,m.

fensLolte willen nij anze sportburen sraas da.nk uêsÊen voorde ruinte Ín deze kerstoplarse en wensen ï*ê reoer.ààn Frettieefeestsagen en een ;roede iaarurisselinr en een sn6Í.tiejs l-gë]toe.
Itlamens de tennisclub.

J" nljkstra.

,,stlAlËl suFsEHVtaRKT'
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so reiuig op dr; hoogte ho'.rdt.
i'íi j .S&an 'nreer vol vertrolt;/êïL rie Boi?rnster
lCril en 12 se'pt. 1981 r êt'.ïËnsen ieriereen
en een ueeï' vcórspoedÍiJ e1 ;ielukki,g 1931!

Une'qe
iiet 3;:stru-l;. van Crenje listionaal. uraakt {:jraa.,.f vaïl le uitnodiging
'rÍrr) de r.v.'Olr.]ebrcr:n gebrui.l.l oï een stukje in iret clubblad te
s ch:ri jven.
;ïe rrrai.;en van Íl.e {relegetrhei.rl gerr:m.ik u op een pai}r zal<en te il,tten_ceren rij-e l:et lionencl jaer,r pl+ats zrrl-).en lrinden.
Aller*erst rle :latui:r w,:l.,ern';-in 1?rq1 de sonrlelva.,:,rt zal rircrtlen {ïe-lrcuCcn.
In verbrnrl. rieb .ije latere :1at,_in \írae,roii ,le school_.ra*antiet,g in1!)11 zi.r.l-l-cn ein,ii..ien, ]rebrren '*i j ug*- en iuete langn gestrrrr::dan tielr,:,rrit is Eebleiien {al; veniii dr,: rr.eerrtr:311pi ij.'-,ie"vco:,keur
:l'*.lit 'lan een ?ersciruirrirr j vai,l dc datl'-rr, naar 11 sepi;e::'ber.
Yer..,lr,:ï' iis,rj.den tri.J Il 11:_.,1e n&brrrirelli_ng j:etioo:[t, o,i,-t* oncier._
?iooii:ql1 of h*t nol:. ino,i;êli1:l r-r,r,s àndlr {esi.lundi, á ie:.ding ï*eervertrrf uwd. te ;;err:"hcn--iire't :iir:u'.,iiere eïi rl"nrlere l'duul,,eier.i;rlen't'o*r het i:v*ile.:n _\'iàn r:en ijoi'Jfll rlan -bot nrl -hce i.riu:: ;lebpritêtiitrÍ$* sFeci-:i,el doeLen ''i j 1n"n o1: rne'l;erialen o'n veh.rdi-neuze
VC,Oï'iïerljen cn 11i_n.i1en t e n;.Lhrjr. :10.-:.1-s 0. 1i r ,lieÏ' en ,ccii hr':t beter le:ran be',nlerrien vírn schuini:ln,stic èn rrocr,el het..i,frïcïir^en llet Ver:f en 1.i jn z*L de ,,r:nncl.igilt Lri j;;en"
r:: $:'Lï:)€ï11íerhin"l .':ie b lir:l; i';:e.-1:i vj- ; c j.ts centruui,,ig cirilel" u-it!{R*Ï'Cnïu:Cn start of i3 ja":11a,ri ,'i..Í}6 *en i31r--T:l'"1$ in }ret gebnríli
Ytàn genoerrile tlc,têr'iiil*n. .let:'rlci:t r,i:"L l"'iorrJen de cu-'srr"r ln clrielesav*nilen af te nerl'.en, le endere t';ier: -2,i"jn ger;,1_;rnrJ. op j0 járr.ên 6 febr. airf.
'lÏet belooft zeer in-l,er*ss int en l-r:erzr+a.irr te rvoy..dïe:n en wi j ho3:enrlan oot. op rc;irrrle d.e*J"nàr,e.
ifa,der'r'r lnforrintie hierove'r cntvangt Li t,z.t. vs.n on$ via een
r on c1s ci:rÍ j v en "Tenslotte r"rillen wi j voet'ralllnrj r-ll de.iroorn
r;tLcciisvol- n:"eulvjaar toewe'rsen, niet ín iret
,l{} rryC,ejtti* yiiïl rliE clr"ibkr:ni; di* $ns steeds

fr:estqrn'ïegenoet Étr,
lrettilge feesii,agen

,t,,'\ I 1,,"

[s. LESSPORTËFEUTLL.E
UE$ST U ÀI,LNN

I,ECTORT SALTJTEM

Èen spcrti.ef sn
ninst natuurlijk
van rle verrichiingen
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De vogelwaeht bestaat niet uit roensen clie alleen maar eierzoeken.
Juist de vogelvacirters zijn na de raaptijci zo belangrijk on zich voor
de nazorg in te zetten. Zij hebben de kennis o,e de nesten en de eieren
te vinden.

De nazorE; beEtaat uit het nerken oÊ aangeven van de nesten. lrianneer
de veehouderE in het voorjaar landbout'nrerkzaanhec-ïen noe,ten uitvoeren
kunnen zij een beroep op cle Vogelrvacht rJoen. De nesten vorCen dan aan-
gegeven.

Verder r'rordt er controle op de stand van rJe rueidevogels uitgeoe-Êend.
ïe<ier jaar vereorgt de Vogelvacht een propaganoa avonrl, Iraarvoor rÍen
goer)e natuur-i'ilms probeert aan te trekkes. Ook wordt door eigen leden
en donateurs vcor verlotingsmateriaa1 gezorgd. Er zijn veelal prachtige
nestkastjes, eendenkorven en voedertafels in de verlotinE.

ïn de ',,rinter helpen ve met het verzoríten vàn de vogels door ze te
voe<leren. Hieron<1er Zijn ook de 'Jorpseenclen. .Binnenkort koiten r./e rnet
koeken langs de <ieuren om ïtat extra geid in de voecierpot te kunnen
stopppen. Ook j.s er ieder jaar een excursie na3.r een van de eifanden

f,s rc ót tnci Je
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fa. l. visser & zrr.
ïíENSï 'TIIIENDEN EN BËKENDFI{
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Er fs onlanes
tea,e. gekomen'

wijziaing in het redaktie-

laarom willen wij, nasiens de huldlge redak-
tJ"e, vaa deze gelegenheid gebruik Àaken, o&
de Hegr J. Spoelstra nog heel hartelljk te
bedanken voor de prettige sqmenwerkinp en
vooral voor het vele werk ctat hij ;aràn heeft
gedaan voor het clubblad a1s redaktle-néoewerker.

f*l*f*I*f*t De Redaktle.

Hercules kan op een aktlef 1980 terug uien.
lieel- veel leden hebben aaa alle nogelljke eyenenenten enwedstrijden in FrtesLand en daarbuiten deelgeno&êh.
Á1 deze akti.vitelten worden maandelijks in de $ld-Srteslender
venneld 'En hele hoogtepunten naren wel het Friese ka,npioenschap van
Ànnel1esr wêannee ze nu ook afeaheid van Hercàles en dá Frl.esetrrrnsport heeft genofisn en na&r Den Haag is vartrokken voorhaar opleidlng aan de sportacademle.
ïke v. ?uinen werd Ere-ltd van de verenigtng en dan waren ernog de successen vau, GepkerEsther en Marlá tá n13me6€&rÀlknaaren Ï.reeuwarden.
Een veieniging vol leven dus, vs.rraf kLeuters tot en net de dames-senioren.
nit kan nooit zonder de hulp, steun en berangstelling van volenen He willen Sfaag laPgF deze *eg eên ieder hienroor bedanken.Ook willen vre de voetbalvereniglng bedanken rroor de prettleÀ -

$amenwerklng i"n het afgelopea jaar.
tot elot wenet Hercules een leder in oldeboorn €ror prettige
kerstdagen en een yoorspoedig l98f toe.

VI}TDT DAT ATLES DTIUR WORDï
},ÍAER TSTTE|N OP KdALÏTÉ]ÏI.
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aounl, il{ $PORT AL$ IN ZASEX{,

MAAR VOORAi, ÏN DH OMGA$G }48?

rRËTTIGF] FEE$TD
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lïaa:"schi jnlijk heeft ïI J-s r:. dit leest reeils in r1e Boanster
''vandelsan..?,en vernoiaen c.at onze trainer lïa:lr:y de Bcer ons heeft
Sevraegcl irem van zijn funetie als tr:ainer te cntheffen.
voo:i: de tweerie maal dit seizoen d;"eigde de 3re'- over"spannen
te geralten en in :ten gesprek net'i;tiegei ï-iuisnan en l{ans Branrlsma
v::neg hi j in eersie instantie verlrf tot de 1t week van febr. r$l ,Tijdens rlpt gesilrek k'.'raïri naa::vo:en dat rle eroeil.j"ji<ïreri.en niet
'za neeT tituis of op het ',.íet:i't iïa'en te zoeken r:.ear het vooral Eingcn het voetba-11en.
i{a ncgrnaals met zi j,n vrouw al1een te heblren do'rrgespr:oken heefthij zrn ber:luit :jenoïíen onr velrle:: dit sejLzoen te stol>pen net
train en .
vo":r he'; vclgentl seizoen rvil hij zieh dan weíir inzetten alstrainer v:t1ï een nieu*e vereniging.
Zoals U lvriet lieil i:et kont::allt-net onze vereniglng aan het ein4
van '1it seizcen af"
Vorr cie opvc3.gin{j vo;)ï",1e rest van dit seizoen irebtten we krntakt
geàccht net ,'riege'r i{uisnan. --.-
In -egn gesprek ze7. worden irelcelcen wat de mcgelijkhe,ten zijn in
ecnbinatie :iet r-tjn dageli jkse we'rkzaanrheden en natu-"lrli jk of
1?1e1ler be:':ei 11 is rlit op zich t e n enen.
vorr l{ar::y de Bcer':lest onÊJ n')E om l:em een spreriig herstel tcete ''.rensen net Prettige feestrlagen en een goed 1981 !

Het bestuur,

I

d)

Ban comblnatLe van

een plaat voor d.e kop a}s
een Ka.mer].ld zou d,e ld.ea].c
tralnir ziin voor ttBoarntl

gET{ VOORSPOEDIG. 1981 ?OEGEIIENST DOOR
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Àan het eÍnd. vanr elk jaar word nuKerstrnis gevierd. - al- voor d.e zoveelste naal

daao eens
is het
overdenken

kan ve:toor-

Uw Voorzitter.

s"heeds is;dit jaarlijks het terugkerende rustpuntje waarbijmen het afgelopen i?** evÊi?aan trët óos voorbij_hen laten gaan.ook voor de voêtba:.rers is :^ru iret raonËnt o, [árïàr*Ëge oecornpetÍtie even de stand op te maken-.r*n Ae "emi"[iiog*r,van hun elftal.
rn d,eze kerstuitgave zult u hier vast nog wel over wordengeinformeerd..
Ook wij hebben d.e zaak eens oF een ri.itje gezet en onzegedachtea eens raten gaan over. de kerátseaicrlié iï"Ë0" opaarde en i-n de mensen welbehatïenr,.
Nu hoe het uret de vr-ede op- aard,e is gesteld weet u wel zo
]angza.merhand. En ook voetballen is fiu-niet.bepaald aorn vredellevende sport. Ie uit_spraak van rraar ik meen lr{iehéls "voetbal is
"ggËtg$. 

wordt dan ook vaNiet d.at men vijandig tegenover elkaar inhet veld staat, maar als de 1eiding àónverkeerde beslissing neemt kunt ,, iu*àJhoren hoe agreseief-mên wordt.
En niet alleen- de spelers, ook het publieklangs de lijn kan danig oigewond.en i#*rr.
vve hebben het onlangs nog kunnen ervarent11t eigen waarneming en ïia de Tv mei'Sim Janssêrrr
En het is vast niet zo dat d.e nan di.e ditonderneentr_ bi j vooribaat inet d.e bedoeling
naa"r het veld gaat om iemand, te vervyond.en..Yeeleer ontstaat spontaan een reaktie ai" danr waarschijnlijlrgrotere gevolgen heeft den degene in kweetle ooit heeft be_d.oeld.
Cok voor clezen en al degenen d.ie het wel met dewaren, ïflaat d.aarna, na het resultaat, niet meer,Kersbmis geworden. ook Toor hen een áomént o& tódat door in een opweïling te hand.elen veel reeclaaken.
Kerstnis 1980 een goed moment. om uzelf en anderen een sportief
1 981 te tyenserl.
En natuurlijk van.ons ookl

?rettige .Kerstdag_en__en- sportief 1 g8l toegewenst
d^oor bestuur va;r V.V. 0làeboorn

t,UEII}ETIIAAR'$
uvtittering;wei

n,IËCHATUISATIË SEDRIJF
t 1Í) aldoboori

ïElïsr u

$rrttigr Srrstbn$nr-{írlulthig gteunriaar
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voor de halve prijs en steun uw club*
Koop nri het'Frie$e Voetbalboek'
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NaEr aanleiding van het 7S-jarig
bestaan van de Friese Voetbalbond

is 'Eerst de man' . . . voetbal in
Friesland verschenen.

Het is niet zó maar een jubileum-
boek geworden. De redaetie

bestaande uit Chris Kruisinga,
Wim Vervoort; Willem Stegen-

ga en Symen Kingma, heeft sa-
men met vele medewerkers een
waar epos geschreven van het

voetbal, zoals dat sinds 1.883 in
Friesland is gespeeld.

De auteurs schreven het met
honderden foto's, tekenin-

gen en tijdschriftfragmenten
geïllustreerde verhaal van

personen, clubs en verschijn-
selen op en om de Friese

voetbalvelden, toen èn nu.
:.::. -tl..::
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Diï jaarrbij t:et ?5 jarige bestaanrven de Friese Yoetb4.lbonrln
ile -i."'V"3, is rloor rle uitge,re::ij v,en rle i,eeuvlu,rliler Courant
oen irerilbnkinílsboek op '1e rnee"kt geb"acht ovcr .'iet voetb'rlIen
in ,ile ?5 jaar.
f,u;n van 11e me{er",vg:'ker"s à,rï'} rli.b bre1.- is lliltje Geert ,1e Jong,
oriri in:nlenel- va-n Old.ebol::nr zrtïï van Ï;..K. cle Jsng en in 1953
r',illl* vc,-:r:zit'Ler van onze vereniging,
I'iatiru":'l.ijil trceft rte Jnt:g in {it i:':r''leniringsb,teic a:;rnriacht
ge;:i:ir:niicn aitn l.ret voetb:l.llen in Ol-debt),r't"11 en trt,:ft e:ï'eiln
ai: t i- ir *l aíln :.1'c ':i i j 11 .
E:: ,.',lor:rit in ve::te1C o'veï: rle gull.::esiïen v&n vll:leerrtct'ln 1n êén
sei:-:rerr a-Ll.e tttilalleln kanpioen werrlen.I ï{et iloi-ir st,rnd op zrn k'rp I alrlus de Jon5. 

I

Bnr:oeitide 3oe':.nste':'s i<omen ey 1n vnaï;llennie itli.er-r'vianrj ,
ïlr-r,:"ben Grr)en en ','iietse 0oste::hof , en natlru':l-i jt: cle rÍv+li beit
tus; rtt O1,1eb 1r-n en Àlcltruut.
ïjen tr:i jÉJijj i'r:"ichrb,-rek ,.iet n,.r via '1e v're i"b,elclu"b vo1-' rle hr'1Lry.3
p:'i js f 2J r- ].r1 [1':'\"t) ligt r
Y:l.n elk, dr:ir í:)ns rJ.oo::verkocl:rt excempl-a:r-": ontvangi :is vesf,foi1l;
club f 10r-
'ïi:r,:s't ll e-1" sncl b1j en zr:lri:l rlat ll íit b,ríik in ïïiv 'oezit k::j- j13t.
\: kun'h i:et afhel en in ':li.' ,rinkel bi j Êi.andsnieo n:r, e en tei e.fllnt je
4lÍ, io,'rlrlt tret il ork noi{ tiruis b+:l*rgcl. , + /^ .{,1 Áanc

,, j */n 31 deceuber 1980)'



Naar aenlelding van een ver-
zoek van de redaktte eenkleln overzlchtje te makenvanaf het begin-van de oo&_petitle, wi"l ik gasrne
trachten hier aan te voLdoen.
9n d"$ te beglnnen blj her
Ëen- p1ogs dié duidelijk tnkwallteit is toegenánán.-áe
draalen dan ook Íekker neà tnhun afdellng. Een rlante àaeplaats net t puntJe verschilmet de koplopàr Górrealjk 4.

SPAR -NOCIRD

'ÍiI{l{ST SEDSRËS$

.$Ë$ PRETTIGg KERST

EEI &g$ GEIUKruG Ï,UEUSJ.qAR.

het 7,M.

De opbrengst uit 9 wedstrtJ9*r, preoi.es de herft, 15 kostbarepunten net de hoop dat jull1e de konlooer Ê.dÍikÀ ln rta rhrr{spunten net de hoop dat jullie koploper G.dijk4 ln de thutswed-etrtid nog 2 ptrn-ties_afpakkgl,P"T stijgen de kànees op een kam-pioenachap wel: Hopeltjk lulct-het, rlj net elkaar rcilien we} *ee:'eêns een kao'ipioen in ons midden.
De grote vertegenworrrliger van het-nondag-voetbalroIrDEBoOffi f ,van de 1r.Y"O1deboorri, waarmeó lk naturrrllJk d; "rràài* elftallennLet te na *tI komen, heeft een goed begli gehad *àÀ*,r" 5 wedstrlj_den kwenen de tegeneJ"age}r dle natuurJ.ljk pnnten getcost hobben.Has.r gelnkklg, de schoraÍn8êírr blesaureïe àn aLie''Àncá"e- moáíïi;r.*heden zlilt r+eer achter de nug en dan nu na. 11 wedetri;aenróói-ií-puntenr zltten er zeker rrog-eogellikhed,en ín voor ean goede kLae-aerinS, ka-upioen wotdon, zal nóeÍri5t zi.Jn, u**"-aà-promotle*kanaenzljn zeker nog-aanwezLg'.Jongenp.let-ie vórÍeois-t", wa't er wsr.ritt '.nog wat van jul-l1e velrvacht. KUk elleen maa,r Àaar'rle supporterodÍe juJ.lie steeds weer xrergezelÍen.
Of.,nnBooRN a heeft ult 9-wedstrlJdenrg punten versaneld en kanworrten beechouwd ale een goede nlddennotàr.'ooF JullÍ;-h;;Ëd p;;*blearen en nadeel gehad doór die blessures ran het l-gte.HopelS.Jkvoor jullte ts-dlt nu opgelogt en voor het vàrdè"**re"fóóp-""i--a"konpetítl,e veel sucoes. ar rust.geen dnuk op-j;ilI-; due €r &&asnet gaede moed.en veer- plezier tàgen aan de-rást 

"*, 
gàà"-ào*pËt1tie. Jullie draslen bóst nèo.

OII}EBOORI{ 3 heeft uit 6 ,ire{striJden ,4 pur:ten beha.ald. D1t
;:i 

-Jlifïï*:á"i 
"ï..ifï: I;gËi; ltË"i ó,,iÍ' 

rÏï*sfl $Ë;' ;*$á;ïi "ï'i *
Hopelljk gaat al.les na de winteretop wat beter en pakken jullie
aog dLe punten YÍear'op ju111e- reeht op bebben.SucceË toegeóen;t.Denk erots , degraderen is ook rno.qeli:ik.

OIDEBOORN $ n tensLotte, dráeit-lekker mee ln hun afdel-lns.
Fun leuke ide pra.ate en er aj"tten heus nogerïjÈir*íeË*in-;;*;;'*'
l jaar de 5de ktas vaarlret te zegcqen.JuLlíe kÏ,í;eËÀ--d, UàraË-ton_
lcpers H*veen j en 0$B ? nog thuiË. Ëtet noeï *oeïiïi[-"ïji]- rlvu-
Het draait lekkor btj juriià on ik *eu so uês€ren o houen zilí{{tig ik. ook een uitÀoárg:,ns op julrie kalr;iffi;Irà*ïr3*rr0f ben ik re voorbarig??

i

I

d
:*

tr
24



Mag tk dan langs deze weg a}le senioren oftewel iedere voetbaL-
Liefi:ebber heel'prettigo Kerstdagen en een nportief en Oelukklg f9B1
to ewengen.

t Tot slot wilde ik, aondàr dat ik er voor gevraagd ben,
nog greag eên overzicht geven varlrrelubblad Y.v.oldeËoornr;
Ben dan zo vrii, tê vetnoeden, dat alle trouwa lelcre net nij e€nsztjnt dat t+1j nomenteel een Clubblad hebben. waar menlge veránls-
lng Ln Fri-eslandrmÍoschlen in heel Nederland, trots oX)-zou ztJnl'
Ook dearom vlnd ik het elgenlijk j'lmmer dat verschiilènde lozàrsniet eens weten wi"e er nou dle 'IRED-{I{IIE'i ls.
ltaarom niet net ale het voltalltge Bestuqr ook eena de nanen ven deRedakti.e te veruelden'Sterker-nog de Lezers hebben er recht op teweten wle of welk team d1t allemasl voor ons zo keurig v*zorld.-
Dan kan de reclaktle wel zeggen : "Àls wij CInze aOvórteerderg nLethadden, zou het Clubblad noolt ntt kunnen konenil. ne advertee"gur"
liin ar gelukkigr naar dit betekent voor verschj.llende m€nsen 6en
_b,u*g wark'om op deze manier ons cLubblad ult te laten ko&en. 

-

Kan dan ook allêen mêrar zeggen r'rMengen, het l"s geweldig wát JuLtle\roor ons OLUBBT,AD doenil.Reken er op dat al'ls trou,we lezórs Juitrehiervoor heel erg dankbaar voèr,uijn.
Mag tk dan beslultert met alle adveiteerders, het redaktie-team en al
9:^I:19 *::_*f1 :":fI**,.-h3:l pfgli jiËe- Kersráesen en 

- 
een voorspoed 1g(voora]. war het 0LUBBTÀD betrèft) rg8r a;;-i;"iË"JË".

0p r,aterdlg z! ia.nuart BrB-. grga.niseerd de Jougdcosnlsete vs,nde Y. T' oldeboorn esn speS,niddag,bij.':*{pteï'OoËry"s(.I.Jï"ft'gábeÈaar)

m
N. DE VRIËS

TSJERKEBUOHREN !7
8495 KE OTDEBOORN

'ht ********** *** ***,i***** ******

[,ID &r$r VÀ$ DF y.l. oLD8EOonil Is ïaf..

****f *****+****+r*************

Precles 13.30 nur.
t f6.J0 uur.

ÍÍet dragen van gymschoenen 1e verpllcht.
aÍj vsrhinderlng ze spoedLg nogelljk bertcht geven aan!

J. Quarrd
Achte

r*n*r*r*r*t*I

bouw- en aannemersbedrijf

UENST U P&ÊTTTGË KERSTDAGMII
EÏd EEN VOORSPOEDÏG 1981.
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het éérste !
Zo ine-b de',,vinterstop en reeds <lrie afge1astj.ngenreen goede
gelegenheid om even achterom te kljken naar de và::richting..n
van het ee,':ste.
Van rle koinpetitie hebben iïe precies het halve aantal ',verlstrij,ten
;g ehari .
Je sou. verlYachten dat wij nu ork alle etrftal"len éénma,;l ontnret
hebben, maarilat is niet zc.
Suitenpcs_t -ep Àkkrnn hebben..rye nog niet ontmoet, en tegen Iï.D.T.
en Ïarga hebben .ve reerls t'.,,reemaal gesoeelrl . ',

Gennid'lelri trebben ',ve rrit rle tot nu *oe- 11 gesireeld.e ,rerl.st'.ijden
een punt. totaal .lus elf.
0n bij rie koqloperÍ"ri te gatn behor:en ncet êr ïn.er a,?n 3etr:okilen
'.vcrd91r1ï&rtt dle b,rvensten Bcoz'nber:gun en iltarga ir.ebben '-eedselk 17 punten,
Gaan rlese ?,e drrr rLan einrligen l-íj
Om daa- bij te kcnen zcu vc,1:!: ons

cp ronr{ rlc 34 punten.
gelden geen wedsti:i jrï inee:r'

t e ve::1i ezen,
llet versehÍI tussen
vorig jaar'.

r1e kcplope'rs en de rest is Spoter dan

i{allun. ein.rligtle.vorli; jaier: op iond 25 punten ên laterr vrij rlal;
a1s uitgangspunt nenen vor_r O1rlebr1::n.
Ilat hcuC dus in 1.+ punten ui,t 11 werlstri j,ten.
Nu rrat vindt Urrlal; i*ogen rie su*upn''ters die elke rverlstri jC
trouvi aan de kant staanlwêl ver.r,vachten.
Eh ve zul]"en ons.best drclnr:'ekent u da'rr aar,r vast cF.verder yrer.rsen spelers en begeLeiilei:s van het eersterie,lereen
en- speeia,ll rle_ supSrort ers rl:"ettifle :fl,rre;trl?gen en eeï.! goed 1gg1 .orrk uitl"en ** t*tr:::s ,\eze ',ïóg onzé lurl t::aiie:n,r11c helàas -rueá*rrè
ziekte irrnest afha,ken,veel ,3e1uk en voo:-sjroei ín 1981,
Iirn hcpen iren oir,1e vbr:t-balvel,ien tro{ va;lk tr:g,:n tó koinen.

ii,eirler: 1r elftal

qJp4gJ q$r*@pgl_o_o $i a .

1ïe hebben bijna de helft te pakken van
deze eonpetitle. Aoht van ds 20 wed-
sbrX"jden aijn gespeeLd en we staan mid_den op de ranglljst.Iets hoger dan vo_rig jaar rlaeht ik"
De eerste yijf wed,strl.jden werden ge_speeld zonder een nederlaag. te hoelven lncassere.n. Te wetent

WIJ hIBNSËN ALLE SPORTVRÏËI{DEN

PII,ETTIGE KERSÏDAGN{ AII EEN

SPORïIEF NIEUdJAAR"

| (D -J-l í'l
enle e.yLfrerLfta ilc
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0l-deboorn 2 - TlJnJe Zr1-1,"
ODV 2 -r0rboorn2, e-j.
De zes.de wedstrijd betekende defijnje'net 3-0.

O-3oorn 2 -0I{B l-}.
0rboorn ? -tBakkev.2 3*2.gNFA _0'boornZ 0-0.

eerste nederlaag en we1 tegon
Eerder speelden we 3

De laatste wedstrijd
b} egsureg .

Oldeboorn2-lHarkemaJ 3-1.R.Bergunl -OtboornZ S-A.
werd echter uet 9 man ultgespeeld wegeng

0lfB 2 stas,t bsvenaan net 15 Flnten uit 9 wedstrijden, gevolgd door$tánfrles net lO punten uit-8 duels.
De jongens van het tweede tralnen dit jaar weer voor het eerst(vrtj ) 5eg.elnptig. DÍt heeft urteraard,"een.gunstige in"ioàJ-àp
?!f_lp"t. ï'e kunnen de wedstrl.jden beter u1[s5ie1e[ en we hebbànzeJ-ts een paar.wederrijd?n gewonnen, na een aèhterstand opeàiÀ;""te hebben.DLt is lets wet vórlg jaai nauwelL;ká iniie.
{:ie-:l: T:t-:"t goede moed en ináer moeren 1i art.jaar rooh opéén van de eerste tlrle pLaatsen kunnon eLndigen! t-
Ye-r.rler een leder prettige kerstdagen en een voorspoedlg voetbal
f gEl toe5Eewenst.

k. nuz,er7yt{

A].s ].ei.der van hat 3de al.ftal. werd ondergete_het keratkrantje te oohnijvei"
Het derde Ls een Leuk stel. jongens, zodat lk ars leld,ar sen ge*zellige pl-oeg het veld ln kan laten hollen.

Onze duurate-spgrer rs JohanxêE v.d.s. Dle hebben we a.a,n_gekocht tlJdene de- buurtka.np.Ilet epel, "Bord-n-"àiáài', viel medlrect op. Prina doelnan.
$ietse R. "sl?*t lijl narureke: op. het naonent dat d1t geechre_ven woBdt zlt hiJ*me!.á'n voet. Ta"R-harte tetirsoháp sruteelDan lviebe de'R..Die laat zrn nsn noolt-wÀài-iï*ï ntl heeftnlks vaa $1nt_gekreéíen, ilant hLj re wei eens gtout.
iÏohannes B. weet ook wat voètball.en l"s.Nooii--i*"*o wordcnJohannelr -da11 bareten de kleren van jc lljf:----Plet de u., ^ars dle ln vsnm ie kónt geen tegenstander henvoorbij -HLj heeft ook wer PBTT pegh, 0p een zatërdas gÍng hljvroeg n&er bed... ret dLe lerder hen oàk ,roe óp-áË-F*u*rvs*bank.

kende gevraagd een stukje tn
Nou proberen na&fr r r

Pteter ll- heeft een sear ene[e wendr.ng. .Êrs htJ de balls dle keihard en onhoudbaer voor d,e doerman.goed raakt,

-..'i i t ,/
PRETTIËE KERSTDAESN

ElT VOOR HET IiIEUIfE JAAR

GgUOHPiiEÏD ËT{ VOORSPOXD.

U TOËGËWENST

F.4i'1. ltl. \y'cl IRISKE S{ },ÍËDE'*ER3GRS.

-Fê"é-

het 5"
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Melnt H' nea gochelsar met de bar.omspeeld er-ke tesen_stander, en dan met een rob voor iret doer.bewerdi;.Broer ï., onaê spits ie aeer beweeeiljk.Hij-ï; goed vooreen paar deelpunten naar wegen.s zijn *eikzàanË*á*""'niÀi-"rtiJa
beschikbs.Bp* Jamner.

.Rienk H. 7,ie je op elke sneter van het veld. Een spelver_deLer vlrn grote klasse.
Dan hebben rve $os_q!_qve*.v,3"*ïongeo jonge wat ka' ctleman voetbarïen en ... .ET$I'Í. Dê uitwedËti.rïá ïÀg*i"r,""gezwaaghad hij t*ee tassen bu zJ.chl écn voÀr zi jn sportkleding enddn vgorr nagr niin,schnttlng, zrjn hele *itte'urooo.En Jan I'Í. nao $ierse z1jn"pláatË Ër** *at hlj verdienete-l-ijk deed.HiJ ligt nu Ln het zii.,i"nfruf s net €er,ssrbroken àÍï1.rHopend dat je met de Ker.qt weer thuls bent Jan en neterecuaf-to eg *wens'b .
0nncr B-o onue rechtsbulten 100pt als een haan, dus eteedgfrêvaar voor de tegenstander. r-.

En dan'nog an?"ê a&nvoerderr'a,ns p. ïluïtg gebouwd en goedvoor een doerp'nt voorar door nin snerheid"wÀE àài-Ë"" prus_punt ls voor lians: hlj houdt de jo"à."í rust5.g.
líamens leieiêr.en -s_pelers van het lde alftal ïensen ,fle ieder_een een prettige Keret en een voorspoedig fgàiï--"

I-,etder.

het 4&
0VIJIiZICH'I 4e Ëï,iïAL

Op-een avond, net zoals de rneesten ,.ran ons rlaty*l kennen, 
_ ,van rreven eruitfr r *ri-l* 

-ilËf 
ana.td.an door welke redenen darr oók, ii.-au-pfaat_seli jke lrerberg, waar onze reiáeiJ-,rË-sËepterrwaaÍt en waar-rre redaktie tá-g"Ët"iol*u*:'kT". i* gr !l jna niet meeï: onderuit ;;'""r,$ruxJe rn d.j.t nummer te scrirljven.Ja tret vierrle, tot nu-toe een wínnend .irïáïriË"i"ï'*uastrijdonnodig verlies, nomenteel CIp tle tweed.e plaais j-n oà competitie,gemiddelde leeftijtl 57 iaar, voorwaar toèir **tt gó*J resultaat.'fIe hebbe* onlargs-rra riili bóraad. ràriu nos ee'l speler aan hetlste elÍ'ial moelen afstáano alhoevrel het derde e.n bweede víf,olie.anvull.in.g end. rnoet zorg<i.ragen! t

Hiaar ïLu lre het toch over*het-derrte .hebben, stomen wij door naard"e ltaempioens*titel dari komen wj,j ook weer in d.e 4e klasse"Lerectrt, met als gevolg d.at er Ëoer lOe/ad;--*;;pJiiË_**o*trijciengeepeeld nioeten worden.
ïiii willen deze afgang het d.erae"bond vragen om one te-laten waariu.kt ciit nj-et, dan zullen wij als

besparen en zullen dan ook dewe z;ijn.
4de elftal in ztn geheel naardit 'be bezetten, de enigehet bonssirur:eau Ï,t warden gaan orn

FoL].e lok en seine!

r-" aaaa aaaaaaoaataaaaaaataaaaa,
.-.:

ó

2g tu

rlnni"e en ll*ns



moilÊlijkheÍd in dit land on je eisen kenbaar te maken en tevens
ori in liet beeLd. te komen.
ltanb v,iij XffiËfr-te weinig in beeld, a1s we d.e supporters zien
op net veld ze Zondagsmorgens, d.anr zijn et %a weinig dat eeïl
grens.re'chter rriet te vind.en is.
l\{et andere woord.en, hier moet ee}ls iets van gezegd word.en.
Al-le voorvvaarden zijn on publiek te trekkenl
er trtordt meestal gewonnenr êï wordt hard gewerktr €x wordt soms
gereurd, inen kan eens lachen, men r,iet verhoudingsgewi js goed
vsetbalr BÍr als men ztn kennis omtrent d.e buitenspel situaties
aan de praktijk wil toetsen, kan dat ook, want deze spelregel
word"b in het 4e veelvuldig gehanteerd, zourel door onze voor en
achterhoede.
Yfel moet ik opnerken dat Qua aantal heren onzo voorhoed.e d.uld"e-
li- jic voor ligt.
}us zoals u ziet j-nteressant genoeg om te komen zient I
Hoe het dan konat dat er zo weirrlg zijn begr:ijp ik eerlijk gezegd
ook niet helemaal.
elogelijk is de oorzaak te vind"en in een stu$ toegevoegde waarde,
gegeyen aan d.e echtelijke verbond.enhei-d.rzo rs morgerls, wanneer
de ogerr worden geopend,
Nadat er eerst aan:- de koff,ie gelurkt is wat cle mens weer de
kracht geeft o4 het goed.e ttlssnf,jsn voort te zetten, níet zo
tegen half twaal-f het aardig druk worden 1angs. d.e li jn.
Maar achr. dan staan wij meestal toch met een nul of B voor url
dan is er niet zoveel meer àaJrr
De spanning is er dan wat af en buitenspel valt dan ook niet
meer j7.0 oF.
Neen lui, kom om tien uur en wlj garanderen u goed voetbai met
veel goals.
Zo*ls u leest, vee1 reclane en zelf-overschatting, maar d.it is
ncldlg in deze tÍjd, d.e ouderen word"en verdrukt.
Echter diegene die door oe regels heenleest, za1 het tegendeel
v&ïi ernst bespeuren.
ïk bedoel te freggen, het i.s nooi om in het 4e te spelen, de
waarde C.aarvan wordt steeds groter naarmate je oud.er gaat ïrlord,en.
Zelfs een Albert Nijholt pikt nog weJ. eens een balletje mee,
der't kan allemaal bij orlsr

Ver0er wi1len wij een ieder preïtige feestdagen en ê€r vooT-
spoedig 1981 toewensen, in het bizonder v.d.ïraan, d.ie ons altijd
helpt waJrneer ïve geen scheidsrechter hebbeno

'f ****t( *t(* ****** *)t*+********+**

r,rD sltï vril Ds T.r. or"DBaoont I8 3n.,

***************++*************

TN TOKKICH }IIJJÏËR HAT IN PROÏTE SUKSES TOAR ALLE

FORIE!{IHGS Y![ IT TAXOUI''E}TDE JTER.

JII,O{E 1'AUXNSKË TROCH....... i !...,

BA*,snïr UUn dgf klUgt
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Het valt niet mee om zomaar een stukjete schrijven, maar op versoek van onàeactieve redaktie heb ik toch maar depen ter hand genomen.
À1s leider van het Za,terdagniddag-
elfbal, nou t'is meer lijeá, zal*ikproberen u iets over mj"jn eLftal tevertellen.
rlÍat het voetbal_len zelf betreft,yan heb ik heel weinig verstand.

Ïïet is nog niet eens zoveel jaren geleden
ik niet wist wat buitenspel wa's, máar alsleicler is clat. mi jns lnziens ook niet zo nod.íg.Àls leider heb je een d.ienende tl,"ak om hetmoci-te ueggen, soms voel- je je ook wel eensloof.

hi-er-

dat

iliaar ook plezier beleef je aerltJoetbalJ-ers voelen zich ruige
hebben rie mr:nd nooit clichtr ên
Maar ze hebben maar een klei-rr
klnderwe.gen staan) je Zou dan

een lej.derschap,
bír.rken, mogen- Sraag schreeuwen,zijn nogal eigenwijs.
hartje, _(kijk ze maar eens bij een
zeggen dat ,ze niet tot tien kururente11en.

Maar over het algemeen zijn
gï'.iàg' mee optrek.

het een stel pracht knapen waar ik
iiet u ni el.i'tal besta.at uj_t 17 spelers..#e hebi:eri het halve seizoen nu o:n en staan er prima voor, éénpunt verschil met Gorredijk die koploper is.
irie hebherr nogal wat peeh wat tretreft c1e blessures, gelukkig z7.Jnz'e ni,et vall ernstige aard. Hiercloor was het soms weieens móeifi;tom een elftal op cie been te krijgen, naar tot nu-boe is hetaltijrl nogq geluki.
Ie moois"be wedstr.ijd vonC ik uit en tegen Àkkrum.
4*t ieek bij vlagen wel een cup-wedstri;d.
le slechtste wed"strijd was ook uit en wJl tegen Go::red.ijk,
6,;elukkig heb ik heni zel-f niet kunnen aanschoi.wen, maar wat iker yan gehoord" lteb. r..,.. o. r r..
We hebben nu 1t punben uit 9 weclstrijden, als we c1e twêede helftrtan het seizoen ook zo voetball*frr r.. r o . nou wle weetrrjitte heeft eventueel een zaaltje op het cigg, rnaar de bal isnog al|ijd rond. ,

'Í{at ue trainíngen.aangaat, hj-erover mag ik niet rnopperê}l, deosrkomst is redél1;rc tá noóroen, rt zou ilisschien ;;i;'"beter kurureno
!S sterrrming in_de ploeg is prima, dus dej:'sfeer is foedr dat ,riraí1r iret i-rleerbel-algrijkste want we voetballen voor ónz* ontspanninl4.sn als ie dan ook nog Ëoed rneedraait is dat maa.r mooi meegeiJ**".
I{a afloap
geka;-t rt
achter ile
Alhoelvel

van de wedstrljd.en word.t er in de regel nog even na-b+i Jelker €Íl dan wordt er nog eens weer geïoetbald
tap. 

.

t{e ons barretje in de hoek wel nisserr.

FA. R. KNOL & ZI{.

LEVERANCIEN VAI{

IJÊ$ST U,

KOIE$ - OLTS - FI.ESSENGAS
NIEI'HE K01,Et{*otïËtrAcHELS

$rrtttgr Srr*Í[nsrn - Srtuhhig gtenruiaar
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Maar afijn je kunt ook niet alles Ïrebben.
Nou ik wou het hi-er maar bij laterl en wensen d.at wezo d.oorgaano
ïk wil_ ook gra.ig van deze geler,enheid. gebruik maken
goed.e keÊstdagel gn een gezegend. 19s1 toe te wensen,sportief aLs privé terreln.

t v/a

in 1981

en iedereen
zowel op

v8Elt-

%;r /- g-/, g"
Een oud J.ld aan het *oord,

het clubblad .*1?ï1:_:11il:i*":i: l;:ï;irï*.:i:ïlË"ïh H;;Ë.:*
Qua iahoud en ultvoêrlng kan het zich neten neï nËnig blad ïn denlande'De ontwerpel(F) eÀ redaktle hebben gan *cf. *ei een compll-
99ntie verdlend. Vele uren offeren zij. op ono het ufáo nêtàiiii*klaar te maken. D+t-zljn de stilte weikeie op d,e achtergronál -Helaas weet nie6 led*reen hoeveel }rfg dit vàrgt. Áen cópy- tekomen ls ook vaak een probleen.noch itr ang dat*er váef aktleveleden hun steentje btj dragen. *
7-o ook de voorzi'bter, vaalc in ean vCIorwoorrl. €n tevens als reizendeanbassade[r voor d,e vereniging in Mttn*hen vert"guot*oo"digd. Of datvoor het voetbal"len of voor het stadions bekijk6n oi iÀtË oerle--Iijks is laat ikj"n het sidden.
De wedetrlj.dverslagen van ene Nijholt aljn uit het julste houtgesneden. wat.depe.qlan nog prêsteeïc, daar nee& itc ài;n p"t-roo"af .zowel J-n ars buiten heï ?erd een ioàrbeeld.
Uniek ls ook dat de Y.V.Oldeboorn een kabouÈer afdeling heeft.De hoofd kabouter ie self êen. zeer goed sÊylist. óoË iri; verdiendzeer seker een pluim'I$ verschÍllende artiirelen r*ordt híj d;;a;:met*dg-s:lo1 genoemd. Heb i.s, schi.jnbaer_ook ;il-"p;r;ion cte veelvoor de v.y" doer; of is dit zijÁ werk?? rs nl;-oá[-ou JàÀ"ij"I"van het lied , ,,i{tj .heef t een snór, ên?, , ,,1
Ook oupporters levere$ al een bijáragá wet of niet verstand vanvoetbal hebbende"
Helaas ontbreekt een artíkel v';*n de t*einer, Met zljn kennis va,,zakent ka? hii ze?r zeker een reek een beetig 

"o"tËáirrennïs-bij'brensen. Ook krrtlek ln opbouwende sin kan Ëii'à;-iekker ln hetclubblad spuien.
Zo te zi'en is de v.Ï/.0]deboorn. e6n geronde vereni.ging. Gezien deetanden van de elftallen, snreken aó oqk fn erio-Ëiá*rrngá"-;*"-woordje &ee. Helaao op egn jeugdelftal na; spelen oàar nlet dezoons vaë bestutrrs]edea in mee?
Het bcja*rden-alftal(4) op zonclag heeft ltljkbaar insprratLes onkampicen te t'''o::cien. Ze te sien tràeft tie róiáà;-;:qlïrn,r"er.dê:.vee-l gel"eerri blj z,tn bezoeken :1an Á;ax in h;;.; ;i;;;" ti.;d.
Och een feestje is nroit weg.
Als cu,J lid heb i k -geraeend ?ok een i:i.i,ïrage te noebel l-ever.en.Ik spreek dan noi: ,3á hc;:p ,ri b, dat heï d+*.,r, y,_ói;àt,oo*r, goer!r:'"e b, ntr Ên in .i e tc ekixrit ,

êé

G . ïoo1n i:'lr ,
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De
Spuikoker
Oude, lnaar niel geheel vergane voelbalglorie.

cuus vo,-llsrrir {'2e afd.) begon zijn illustere vcxtblcarriére als adspirant bij
v'v. "Heerenveen". Zijn liefde voor deze vereniging waar hij niet alleen het
begin, maar o.k het hoogrepunt 

'an zijn v.ctbalsucc-essen vielde, is onaange-
{ast geblevetr. Hct "pompeblêddcn"-shirt doet het harr van deze stoere Fries
nog steedr iets sneller kloppen.
Alop lír-jarige lcefrijd s;-reeltle cuus eish in de Friese kijkert en maakte hij als
rcclrtshalf zijn dehuut in het "Friesche Jeugdetftal".
Ecn jaar later viel hem clie ecr weer re beurt, hetgeen des te opzienbarencler
rvas, omdat hij roen ... het cloel van dez.e veelbelovencle selectie moest verdr_
digen. Blijkens zijn uirverkit-zing voor her Noorelelijk jeugdelftal bleven zijn
keeperskwaliteiten ook l.ruiten de Friese "landsgrenzen" niet anopgemerkt.

De cchte hoogrepunten be-
leelcle hii in her eer.sre team
van l{eerenvecn.
Tijttens her seizoen waarin hij
in het cersreelftal debuteerde,
wist hij her doel behoorlijk
sclroon te houden. Mecle als
gevolg yan zijn "schoon-
maakwoede" mocht Heeren-
veen zich voor de achtste keer
kampioen van hct noorden
noemen. Hierna volgde nog
de slopende strijd orl de
landstitel, waarbi.i aangcrre-
den moest worden tegen [.irn-
burgia, Blauw-Wit. Maurirs,
Enschedese Boys en ... Ajax.
Tcg*n de laaistgenoernde
Amsterdamse club speetde
Cuus de mooiste rverl.strijcl

Pcrsoneclsblad voor Sccretrrie,
Archiefdicnsl cn AccountrntsdiËtrst
vrn dc gemeente Utrcchl.

t
n{}g

srrzoEN t949-1950
WERS
Opstellingen
Heerenveen
G. Voclstra . J. Lenstra - S. v.d. l,qan -J Boscga - J. cle Jong - W. illotenaar. J.
Ploegh - H. Jonkman - A. Lenstra.- G.tlcfinan - IrÍ. Bran{sma.

A jax
Dtdgcr - Bruins - ïUichels - Xrist - Fi-
scher'- SrtiÍfelen - v.d- Hart.- vd. Ho+-
ven - Bcumer - I,otharst. Leenvaaft^
!iondag 7 I\leÍ 19à0
Kront H"., Koerit.r B ltÍei
tic jaargang blad 108

lt

\ i lr'

van zijn leven.
Dit klinkt misschien vrcemd, wanneer jc je bedenkt, dar cuus er liefsr vijf (!)
om z'n orer kreeg, zodal de sfand mel nog tien minuten te gaarr 5 - I in lret
voordeel van Ajax wa.s. ()p onnavolgbal.e wijze wist Heerenveen rnet Abe
l-enstra in zijn gelederen deze blamerende stancl om te buigen in een 6 - j over-
winning. Het stadion was re klefn en Friesland stonct op zijn kop. volgens
ooggetuigen, clie deze onvergetelijke veldslag hebben overleefd, was de "Hel
van Deurne" een theekransje in vergelijking met clit spektakel.
ln zijn "utrechtse" periode kwam Guus Voolstra vijf jaar uit voor v.v. Holland
en werd hii gekozen voor zowel.het utrechtse elftal als het Nederlandse
Zwaluwenteam.
Al oo 30-jarige leeftijd zette hij een {voorlopige} punt achter zijn actieve voet-
balloopbaan en ruitde hij zijn stek onder de lat voor die in de dug-out. Hij had
inmiddels ziln trainersdiploma's behaald en ook van deze taak fweet hij zích
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IK BEN DE KAIXI.TAN VAI{ DE V.V. OLDEBOORN.

IK yEt(S IEDEAEËN,

PITSÏTIGE KERSTDAGEN TSI EETI GELUKKIG 1981
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met verve. Menige voetbalveÍeniging bereikte onder zijn leicling het karnpi-
oenschap. Hij wist de spelers steeds goed te motiveren, Mede dankzij zijn per-
soonlijke benadering liepen de spelers met hem weg. Maar niet over hem
heen. want hii. en niemand anders was cle baas. Hii was gesteld op discipline.
die hii rnede als basis voor succes beschouwde-
Na twinlig jaar trairrer te zijn geweest, vond hij her welletjes en kapte er mee.
Echter niet om op zijn lauweren te rusten, maar om weer onder tle lat te gaan
staan. Het derde elÍtal van AMEV zal er nier rouwig om geweest zijn, want het
afgelopen seizoen werd mede dankzij hun bl-jarige keeper met een ongesla-
gen kampioenschap aÍgesloten.
Zijn "sportieve" bezigheden beperken zich echter nier ïot de voetbalvelden.
ook daarbuiten is hij in sportief opzicht aktief. zn stonct hij ziin oude voetbal-
vriend Abe Lenstra rnet raad en daad terzijde, toen cleze als gevoig van een
hersenbloeding ernstig werd gehandicapt.
wekelijks bezocht hij Abe in het revalidatiecentrum te Leersum. Toen Abe
hem te kennen gaf, dat hij weer graag naar Heerenveen zou willen verhuizen,
liet Guus er geen gras over groeien en zette hij alles in het werk om díe wens in
vervulling te laten gaan, samen met lnter Football, otto Roífel en Dr. Tetzner
werd een comité gevorrnd onder erevoorzitterschap van prins BernharcJ. De
actie "Abe weer thuis" werd een grooï $ucces en good-old Abe woont sinds
1Yz iaar weer in de stad waar hii aens rnet Guus voolstra en zijn andere ploeg-
makkers triomfen vierde.

HdW/HK

Germ Voolstra (Guus zeggen ze in Holiand) is di:s
niet zó maar een rroud lidrt die even een stukje in
de Kerstkrant zet. llet is een man net een knappe
voetbal caruj.ère achter de rug.
Van 1952 t/n 1954 vas hij lid en doetverdediger
bij de v,V. OLDEBOOR!{-
In 1960 -t61 en t62 trainde hij VOE?BALCLUB DE
l,lEERN en bracht hij het 1e naar een kampioenschap,

In 1963 en 164 trainde hij BUNNIK, en vervolgens zorgde hij er voor dat het Ze van
D.V.S" 33 uit Ermelo in 1965 kampioen uerd. In de perio<ie 1968 t/n 1972 verd on*
der zijn leiding het le van BUIINIK ook karnpioen. Terwj.jl in die zetfde periode
(lglO - 1971) net 2e van DCIMSTAD ook kanpióen iaerd.
In 1973 en t74 trainde hij R.U"C. itl'Utrecht en als klap op de vr"rurpijl r^rerd daar
het 1e, het 2e, het 3e, en het 4e karnpioen,

.Dr,rs het was niet zó maar een rroud lidtt.die dat stukje schreef, tnaar een
met kennis vaÍr z,aken. En dan te bedenken dat de V.V. OLDABOORN in een TRAINERLOOS
tijdperk vertoeft, Misschiea kunnen ve als redactie ueL een actie op touv zetten,
onder kret rflotto:

IIGUUS KOIi{ NAAR HUUS''

XRVÀRÏNGEN VAN' E!]N LAT}ER$VROUWI I

- Er wCIrdt op zaterdag niet gegeten maar gevreten bij oÍrsr
- Als l-eidersvrouw $toet je :1elf een bal lleschopt hebben and,erskun je niet meepraten,
- Er heerst spanning in ons geziri wanneer er geyoetbald. moet word.en

er1 d"at rnoet ik alleuraal rnaar opvangen.
- Wanneer er een stukje voor een trouwerij of kadootje voor eenpoppe moet komen draai ik daar altijd voor oIr.
- Yoetballersl l _wanneer jullie spÍeïpijn of een blessure hebben,

Eor5, ik voor olie, midalgan €n een watertasje net de magische
spons.

- Àls laatste heb ík nedelijden rnet mezelf en daË.rrom zet ih hetin d-e krartt" 
Goud." feestd.ap:;en gewenst van

fuumdee4Qrt

*-33 B. V.d. V.



,unroren

-

Van de A junioren }rebben ve hel"aas geen
verslagje binnen gekregen voor de TRSTKRAIIT"

Kernerlijk de A van * Aflrezig. 
-

?och wil de redActie
A1le spelers vAn de
1981 toe wensen.

leider en de trAiner enjr:nioren een voÊrspoedig
de
A

o-B
f unroren

Maar het kwam allemaal goed.Er kwnmen al, gauw J nan die op detr:.nsfer ulfden.Dit vïaren de liberots: Ih. de Groot, p.Jeisna
en J. Brouwer.Ik dacht bij nezelf dlt komt goed uit.!e trainer en lelder vroegen de spelers nêar welke club viill,en
iglf ie s*ln. De. spelers zeiden: de ïï.!ï in.Otr>horrrÍe;i y11.11 d..i; ijFr-v'}.ieg i,.chbor rtie bal r:;íilt.Dus,we gingen met 14 man de compe[i-tie ln.Maar het duurde niet lang of er kwÊÍn a} !ïeel eÈn àpr,ler
vragen of hlJ weg kon.Het was de mlddenveldêr s.v.d.Meulei.tfle zeldên tegen henltot de wlnterstop kun je vertr,ekken en ?,o-dra de winterstop_voorbi j is moet je er yreer zi.jn.rk dacht blj mezelf :als di.t zo. doo-r F.'aat houdt tn niet veel
gpeters gver.Maar -gelukkig de andere rl spelers zouden zíehinzetten voor 1O0É.
En: dat gebeurde ook, want we glngen eerst naiir een toennooL in
,Akkrum en daar behaalden v{e de Zde prijs. Een goede prestatievan.de joneens.
De eompetltle dat had nlemand verwacht.. ne staan ver boven hetnldden.(ne stsnd le de letder kwtjt'iSORRY")r
rle, trainlni"en worden goed bezocht door de jongens. Maar ja wat*il ie ock met z?'n goeie tralner.Maar wat enk'ele jangens nogwel verg*ten is het afzeggenr 91* j- !uslist niet tunt" treineà,zeg het dan even af blj de tralner bf brj de leider.
En nu het srootste probleem vaR 18. Fïï,:t TIERVOERT
18 heeft 13'spelers en alle quders va.n die ll spelers hebbeneen auto. Be leider dácht :dïT-vïïFdt een makkie dit-iaa*. Màarclat viel bltter tegen. Keer- op keer noest de reide* Ëtlna árr"ouder.q o,pbellen of ze deue keàr kanden rijden, noÀár ze haddenieder wel wat en dan kn*àln het altljd lveei'op áeeeJ-fcre men.qenaan.Wij zijn zelf ? keer naar een uitwedstri;O seweàst e$ toen,reden er iletlsên met de jongens.{iu er geen zák mee nodig, naàaen
?ii:^:l: :l_lot laatsr maar zeiden , dÀn nuJten wt;--wát""ijd;;;(bedankt jongens).,De leider hoopt dat het n*r Ae wiiiterstopbeter zal gaan met de rljd€Ís*

Een versl:::l"ie ove.r' lB. lao ha,,1 mij gê-
ypSr,lgli Cf i-k niqh írêll]r]*'jfl 1:r1"tr-t,. .,ï.)rl-

-schri jvilri ',/f rr.:' h..:t kertknanNj e, tk
daeht vot')f'rlj t íi4n ríii;r.-.. tffa begr:nnen motl? raan oterk, de leider dacht als dat
BaaI goed l.g*t.l? man, lVie moet je elke
week opotellen, Er knnnen maar lÍ spe-lers mee doen en dan Z op de bank zit-teÍr... wat moeten de aadére 4 spelers
dan.

1Ë + leider $rênst
Kerstoagen en êen
ísar"
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Ook, ars^ leider van de c t s, werd aan nrij eevraagd, een stukjevoor de kerstkrant te willen schrijven.
Álrereerst iets over de besereldi.ng <iat j.k gelf ,erg leuk vindt,tuaar ook- zijn,pad,Aaat_Tl*I alti.jd over rozen.rffij zljn n.r. rnài
*eer_ spelers dan écn elftalr,o& precÍes te zijn,áet it m"n: ---Dat brenst dus mee dat nlet ledereen alJ-e wedËtrijden mee kanspelen. r.in cian moet er dus geselecteerd worden.En-dat is weleens noeilijk.
Bovendien voetballen we ln ee& conpetLtie, dus is het winnen ookerg belanarljk.Ik probeer zoveel noeelijk Íetler€en aan zt n trek*ken te laten komen en {qqE dan ook dat de t<reeti-;rt voetbaln66óóó6it neell'f ook nddddlt weer zal horen.
Bezoek ook de trrainingon dlt is erg belanxrljk, oiet alleenvoor je conditle maar ook voor je technlek. "

Trouwens on de trainingen hoor je obk nog eens wat, aoals de
!êste keràtrappo1tán,""oar-áÍrËà"";;"; negens op voo.r konen.
"sn zo nu en dan vind ik dé+ in het pikkedónkár-ïrr-à" kleed-kamer, die dan dolbrij ie dat tk het liaht op-áo*nr-zoaài-rri;yÍeetr verder kan gaan met het aankjbeden. '
Met elkaar hebben we een leuk tean en rïÊ hopen dat we na de kerstvakanbie nog veel van d,e'te spelcn r+gdstrljàen 

"ufr*t, saan wlnnennit zal- wel lukken daar heb iL eeen kopzorgen over.Yenler wen's ik. iedËr€sn prebbtge kerstáaÀ*Ï-Ë"-;;;'gelukkig ensportiof 19811 I

teider Cr s : R. Brouwsr.

runtoren
ffi

Fr werd nlj als leLder van de !-jrmLoren ge-vraagd een stukje te schrLjven.Dfre voorull
dan anaar. De }-junioren is- een ploeg van L6levenelustlge jongens.En voor têOorëen dle
lljna looit konrt kijken, hler de namón. ICor Muld er r Í{arrÍ e Brand ma , Wil-f red yei t&a"n ,Thonas Roggendolff, Siebranà Oosterbad, Theó
ï.d.l{erf ,,Iel}e. ?eunlsseno Jan yisser, faáne
flchgeJ-aar!_ Johan. BousarËrlk ZwaagsiràlrvoutJan ïkenarKees Reitsna, jos Fokker]neÀd' Kooi_stra en Rlnse Jan de yegt. Het gaát nlet aa

lr"l* geweldlg net- de ploeg . EÉr gewonnen-wed*trrja en de reetheLaas verloren. Maar dat geeft nietr êr wordt rrafo voor gs_tr-nokt en met pl_ezfe1 gespeeldr 8n daar gaat het tóàn on.Pnbriek 1e er alttjd veeL te ielnig.DÍt-kont rr"ui-àóordat wealtijd vroeg noeten voetbellen, 0uóers ga vriJdágsÀvonas tocheen keer vroeg nlar bed,, dan knnt u uw éigen áooii-óot een tààrsÍen voetballen.!let ie voor u ook best leilr u"-"og-rr;"í-ï";Ë;;voor uw zaon. En het stimu_leert ze geweidig.sis*clitrn 1g erzerfs nos ienaTd die mij uit de nooà nan niirp;;f;il"I"rí*ij.BljthuÍa-wedstrijden Íe en' naneltjk geen s.Ë.ngewezen scheldsrechter
tËturgBt"iht$g ieusd zerf reidàn.8, drn is er see* srenaxechter
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Sou, dat was alJ-ee.
vrolijke kerstdagen
JaË,Fo

reet nlj nu nog,lederecn prettlge en
n€nsen en een zéér gelrrkklg nleus-

Á]'Ieen
toe te

Vieser.

-Petear
S.,orz l"**€leJte kzeÊ-Q, ,l.x)&rr.à',.,e- &. hred€L"Ëbb*
vou&n-l=t""t, Lbb*, &. E-p*d,U""'A; t*e€
te)ë"\ t'o*f 

--*'*ti-.lá-'
*-f-l.zt L^Zr *i op.ot 4er.a€on cio<rê. tTlao,ê do... 'u-
àe aaa,L . -+{á ar',Ëï"rr{os^* ?; Lï",," 
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d*, aÍ3 h** dà eft\ a t^ro"ott ár,.s -.&.uol
trr$;Lr rel*rzínot.g ï*,t 3oot epa r',et &'b pb%!e uá^.t ur sto*,

lev*,ns,.,,

rryoFrpra+*") op e*^ .al pt*^ts *à á ,^=a+'$"U-
a-.hià€€t€"-ot op J'-lr"pbpers.T-J*t @- "Ë oJi,a-

.l<*-,* l^"h*^^oryr tg &. .*Êt* =,ia, L'."*r,.
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De laatste rrl..C.Kabouter hA-iek" hotllne neïssr tn dtt jaar.ïlaarde sport_vrLenden, bijna zLt er weer een .laar0p. Een jaar met tegen spoed, en eenjaar met voorspoed.Ja e1àenti,jt fráa_den we dit anders om moeten eótrri;v*nwant je begint het nieuwe ;aar neï
.een voorspoedlg nleuwjaar,
We zien al op de nieui;aarskaarten
:- :ut tegenspoedig^Nleuwjaar,, . Wel ldat zaL een knal lg8f woiden.
Maar ja_, za voor de donkere dagentussen kerst en oud-nieuw jaar"kanhet lguze gezellJ.g zlj?. fee1 ï1{.begonnen net dlt stukj* ""*-à*wereld gezellig.wit, w1e weet kfijgeri we nu een echte witte kerst.Onze *snoru is te. tralnen, due kuá;en wij, ae-uóei-ïàr.t"" ;; ;;;i:ten- zettenl we weten nog nÍet wie we bij-zijn ráàstneus zullenpakken.

Er moet on€t toch nog we1 iets van ons hart..Al dle flauwe kul netdat anoniene geschrijf, neen nu eerst datrmlskent tárient.;- --
r.raat hen eerst &aar eena een cureue Nederiands volgen, J*r'h*tmoat ons van het har$, -dat het een verrekt l.euk "t[Ë was, naar wij
leggen op onze beurt, dge gewoon en schrijf een eLgen r&&n.Eshte' sehrijvers gebrulken een p$eudonlen, npar wif,zwart-wlt schrij-vers' komen er recht voor ult. óok een toéschou*u"i-ai; 

"ij; ;;il-
l-?"q* de.rijn.wil doen, nag dlt best scrrri;venr'Àaár wri aien hetlj.efst zijn eigen naan er ónder.
De scherpschutters in het federale recherche teao van de veilig-heids-agenten van de FC.K.K. schieten ngt.Iosse flodders. Herenredacrerrenf zj-e e{ gp lde, zociar nrót-Í oe-ófrieêË"Ëê;t-àró"àËïe
medogenloze truc uithaalt.Zo.en nu zljn rde op 

"en anCár l"nt-;lt-gekomen : De clubkrant redaktle.Klik lieve grote mensenr -als wlj de pen pakken, vallenwe iedereenop onze manLer aanr het ie echt nog noolt beslíst geneend g**àáài.En daarom wirlen wê 'nu eens oprechÍ Ín hun sr;ió "f;o*r z"eË*;;"0eaehte redactie en typietes,
_ zsals zioals het krantje er nr ultztetis het gewoon-weg F 0 R lr r D A É n-r,.-c" z?.4gor, wij weten watvoor werk er j-n glt en nÍet te vergeten rle iii-àr-áiá iotli;--u"ïoorop. off er€n! . zoals êne *Mlekent falËnt'. al *ená-óctt"Jur, denk on deKabouter KlÍek-r- wel meneer Miskent falent, we g*an u niet chante_rerl' Baar als u belooft voor 1981 uw naaru uercenï-t; r"ii;À; àil'b;-l_oven wlj onze journalisttek tà verandereír.Nu':zult u wel denken, dat doe j.k nu niet, want zoars -zLj:-, nu sohrlj_ven' vind lk het welletiêsrDat is natuu"ir;r' rooói--nuo*oËtr--o""io,hadden.wlj daaS g.{i aan gerxachtr.dus clar f1ïk t;-;";-"i;ï;t N:8"-*Redaktter &rs u.hierop óensurgi'ing preegt, daï kunt u dan betergaar.laten, wanr, de foro-copiën iiil ar ui; tre{Jàrucrrt"riJià-Instituut vCIor l{aborrter Geheimkunde-BewaareóhriftËn. Dus il;--;pt g ).Zo dit was ïseer. een etukje 'tDownJ.ng Street lg',-werË 1;a,n onze kabou-ter Éehein agent.

SIGDERÏJ SCHÏERE
HË}ÏST ÏËDEREEN

Srrttigr Srr*,Í!Êgclt- t#rtuhhig ltiruwiaur
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'rte nogen nlet van de weg raken, we ha.dden het dus over de redaktie
e+ ?'n typlstesr maar ook nogen wlj.de bestelJ.ers v&n de krantjesniet vergeten t ze zljn attijd op tijd. toch noet het ons van fréthart. dat er gnder ons kabouters toch nog enkelen zLjn, die nooit
eefl krantje krijgêrr Maar nisschlen kan de redaktj.e er l"n het voor*spoedige(l)jaarr iets op uit vlnden, zodet ledereen het nleuws vande Zwart-witten kan voJ.g€rr.
Nu kamt onue trainer terug van zijn trrr.intng, hij zi"et er veï=schrik*
\"fijk vernoeio uit en wlj denken rlat het kont ván het dcuchen enqe reru8-rels ven het stadion; in de auto van ene Berendofgokori Hoek-
f.!rr -wel we laten hem even aan het schrijveÍt.. r.rWi"i eltc.ren uit de pen van oilte tralner. o i. o .

Ja, katrcruters, de helft van de cornpetitie zít er weer oïi r we sta.anop een voorl.onifu..3de-plaats, maar aoals ik ar zÊgr voorlóFigr.
De toekoTstige keiharde winter-training ?,eI er *ef voor zorgen dat
i: :** 9laats of twee zullen stijSgnn vooral nu si.nt en zijË t*uàPieten (zeer .charmante), ons een nieuwe bal he'nben l::.ten hóuderr.
.J,i:Ji'.lll 59:"ke1 nieuwet I ilet was een grote verrirssingdit 3aàr,vorig jaar hadcien we nog mÉii.r êên Piet. hlasr in d*-[r*ín* ,.Ëàohenk-wereld-pol.itiek gaat het zeker goed, ?,ie daar, I dece.mberrqniJ,"-'stapte, om kwart voor vlpr_, sinterklaas en twee Fieten iret gÍm_lokaal binnen.. en oSreeàs le,,' de grond hezaaÍcl met nnten,
Onze natÍfinale caÍde heeft nog een partijtje gespeeld met de tweePietent terwljl de sint floot. tryel als zà àaai aiteÀaat F.a eluitennoet het daai'een o*oi zootje nijn, dacht lk ?or af,q trainer, van deIrfi

4o, trainelr mogen wij U verzoaken de Dêïr nêer te legÊen, want je r1aaïie'qport boekje weer te buiten"lltii, kabouters nemen de pen wesï" ov€t-.w*at Siint en cle twee Pleten betrefi noeten wii nos wel o.lán rr***i.to*r"lat ïïe ook een siatelijke foto van hrt adál,c tnlo "n de Fe pemaakt
hebben. iie foto ts semaakt rloon onze rroorzi.tter en É:.i rrà-ft'ï;:''loofd dat deu e Ín aït krantie zou \ilorden afsecinukt. 

*'t t'r:(:r u Lrts-

Met ds,t l?cle-eeuwsê toeetell etie waap i,nderdaadde rookv,;olken uit_kï*t*11. r zi"en wê hierin'clonkere wolkpn? rnaÊ,r uile weet klaart het oprafwachten dus
Ook moeten we het nos ÍrvÍrn ovÊr onzê hulgr-traíner hebl.ren, tevpnson?.e terupin-knecht.ïot onze prote vreuxrde hebben we gozien riat Ánnede netten, vragr/ehaald heeft"Goed za Anne, anrler:s had .ià voór hei neteevist en was ie noq niet klaar: met ons s,ewee*t.Onze rrglnrtelkabc,U_
ters" zi jn bpsl ist sêen lievercj jes(sà -;oolen 

ootr niÁt in ÁmsterdanJ.
Ï9*tre:Ë ons nos te nelden, ook namens onze snomendE trn.incr. Êen?tl"lÍèn Prettige Kerstoagen en een eelukkle voetball_*nA fg8í iÀ" iu
ï{ Êfl ..q Oll o

F.C, K.abr:uter lCLiek.

Sinds begin dit Jaar trachten vij de voetbalkas te spekken d.m.v. r,erkoop
van l-oten tijdens de eerste helft van de wedstrijd. (lit is wanneer OLDEBOORN 1
thuis speelcï.) nit lukt wel aardig. l{e vêrkopen gerniddeLd gOO à too0 loten. Toch
rriLlen wij ons hart even luchten, [r zijn noga] eens probler"nen docr de beruchte
chanteurs. L. Grcetelaers, alias Lec en Dhr. À. l,lijholt. Het gaat hun cLan enkel en
aLLeen om de êêrste prijs, ytel. ê€ït fles jonge jenever2??2??2???

Van hun dreigenenten raken we veinig onder de in<lruk. Er zijn echter r*el
rneerdere pÊrsonen door r,rie ve wsrden belaagd, Maar zoals gezegd is de verloting
enkel bedoeld om cle kas te spekken en gaat het niet orn c1e p:'ijzen. Als de charxteurs
e:l belagers zo door gaan dan zijn we genooduaakt een advertentie te piaatsen waarin
rre tvee lijfua.chten \'t agen. 'de r*eten natuurlijk dat de d::*igenenten niet serieuszijn bedoeld en de advertentie zal dan ook r:ooit ro'orden geplaatst.

ilierbij denken ve all^e l.oter*kopers en wensen ure iedereen PRBTTICÊ KSÊSï-
DAÊËlliÍ en eerr VOORSPOËDïG cn SPORTïEF 1g8X .

_*-38
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nlGilwÍ un de Voetbalyereniging ,,OLDEBOORN"

Op de SCHU?JAS-AVOND van de V.V" OLDEBOORN die op eaterdag 13 december verd

:.:ïu:"-': :':': :o:Y:'="1":'r: :"_":':ïu: :.:':":":"=',:": ï..u: :':j:ï.
1e prijs: R. Rinsma ( 64*37 ) Zu prijs: H. Schriemer ( :g-:+ )
ab pri,js: F. Goesges ( et-+r ) gu prijs: J. v. Kalsbeek ( :g-+: )
3e prijs: T. Blankenberg ( 60-35 ) g* prijs: H. Akkerman ( :g-:a )
4e prijsr A. Nijholt ( eO-50 ) tOe prijs: St. Idierda ( f:-qf )

!e prijs: Mevr. Hemminga. ( 59-37 ) t1e prijs: J. Nieuwlaad. ( ::-:f )

:'-':':"::'=u: :':n= _ *o *t=t:-:n-'- =:: ï='l'_*= y: :T" ,' '':]r=rl ]
lÍilt U een gokje uagen êtI.. ,. .'.. ,.. ,
DE CIUB-KAS SPEKXSN ?22???????2?2???

SPEET DAN LO?TO OF TOTO.

U kwrt U telefonisch opgêven
dan worden de forrrulieren bi;
O gebracht en gehaald.

t

9rl* ??iiÁ"{r

%áouAe *t^yr(*

gaan non**in op vríldag 19 december I9E0
om 15.30 u4r in lw getnecwclwlg

te Ákkrwr 
r,

Oru adres Is:
Hoofdstraat 53, W03 IÍ Wffinà

,uT$uGËH "F';!r''è!llr'rFn:F'*F1tF';!'.."il7rrËr'il'.rrF uF'l|tF '

ffi ffi TtIlI[n .sInA. g G3 ïE ]NS

6/*\í/^ ,-*\
'í/-^t-'^tl

iSI%r
iblloxrolo I

\.rt,r
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*{trur,tso*,e0ttll

De Kerstkrant is natuuri.ijk niet be-
doeld on diverse lnensen van diverse
pluimage in het zonnetje te zetten
door ttlorrende woordenrr uit te spreken"
l,Iaar..... iÍl de IDïKXG 'fAïí DAIÀNn
stoníl achter het rroord "uitzoRcleringt',
-- tegen de regels in --
maar ook: IJITZ,ONDERïNGEII BEVESTIcmt

DE REGUL,

Daarom willerr we bij uitzondening
toch even íernand'van de V.V. OLDABOORN
in het zonnetje zetten.
N.t.,s{IUtJF HUrEu4S _(alias,,Ko?$}

SJIIIVE I{UïgI,tAliï, clie jaren langals verrlediger ín diverse el-ftallen
te vinden was {en niet te passeren)
heeft ook jarenlang onze club_kas
vercledigd. Dit is in OLDEBOOËI{ na_tuurlljk oud níewrs. !{ant dat weet
iedereen r.rel. Orndat Sjiuve het pen_
ningrneesterschap nr.r hËeft 

""u*gáa***gen aan Dhr, F. NOORDENBOS, is een
bedankje aan het adres van SJIUWE w.eLop zrn pl.aats.
Op de leclenvergaclering is het beelankjeniet heletraal_ uit de verf gekonen,
omdat het 1eclental dat c1e rlergaaering
bezocht schrikbarerrd J"aag vasl
Daaro;n cleze UïT?OI,'DERï}IG in de KËRST-
KRÁNT, uant UïTZOIïDERïNGEII nsvnsrfCEnl
DE RËGEI,.

--NE RSDASTÏI'--

SíINDË
R€DAME

CLUBKRAI{T in dè bus?rt Dat is voor de reclactie iedere
keer veer een pijnlijke vraag. Ve proberen zo goed

no;elijk een kraritje te naken, maar als het de leden niet beri;kt is d.a'[ natuur-
lijk zinl.oos en jarmer van het ríerk.

verzuind
daar zit

club-krant in de bus krijgen.
GEEF ïlËT ËVEN DOOR A,'^1,1'r DFj RÊ:DACTIE. (SrOnfinaËED 1?,

De 3-aatste jaren eijn er nogal wat l.eden van adres veranrlerd
<1it aan de grecretaris of de redactie door te geven. En kijk
nu de grootste -fout 

"i)aaron deze oproeP aan alle leclen en donateurst

Sen krant die huis aan huis iu de barievcnbnrsea
komt, (tn ait geval. dus de KERST-IGÀIIT) is voor
de redactie naturtijk een prachtige gelegenheirl
om ttallert lederr en donateurs te berijk*n.
lla een jaar speuren in ledenlijsten, doaateurs*
lijsten en spelersLijsten, korit het heiaas noii
voor dat líe noeten horen: rrlíAAROI.I KRIJG IK GEE,I\ï

en heb!:en'

die NIET wekeiijks de

0LDEB0ORN)
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Ondanks d.e vele-afgelasti-gingen toch nog een voetbalverslagje
van de wedstrijd.:

He-qtqqteErr 1B - 0ld.eboorn 'tB. F'ËSËS,b
YÍe moesten zaterdag_ de 13e december tegen }leerenveen,onda:rks het sleehte weer, toóh voetballen. V{e haád.en thuis net'2-0 verloren en ze.stonden.één plaats boven ons, in de cornpeti-t1e, dus 1,'íe moesten wat 1aten zien v"vt

r/e begonnen-met in de achterhoede: ?. ypma, A. d.e vries, y si.nne-ma en R. li jsnra
op het middenveldl J, poepjes, .u. v/d Krieke en [I. Numan.
De_ voorhoedel R. yenlnga, R. v/d. ve'en, 3. veldman un ito onderge-tekende.,etond op de goal.

Iiigenlijk valt er nj-et veel te vertellen. We hadd.en inde eerste helft vóór de wind en vre uraren voortdurend. in de aan-val' Ào ná en dan een countertje vnn l{eerenveen, De score begonin de $e rninuut d.oord.at R. Yeninga van een afstasd inschootïverder werden er nog 3 goals gescóortl. Ír.1. aoór t:-til;ïË;;ir",en R.v1d veen. Dus ile:gíngen de tv,;eedá itàirt-il-*;; een o-4 stand.Nu hadde+ vÍe tegenwi-nd en Heerplveen gj-ng ln rie aanval, maar ,ákwamen niet "bot scoren. iïi j hebb_en no[ pilma t<anÀàn"gehad, maarja 1n de lr,Latste rninuut scóorde Heereilveen nog een keer zodatwe met eeïr. oyerwinning van 1-4 naar huis kondën g;an: -W"-;ií;
nu in d_e competitie een plaatsje gestegen en staàn nu op de-derrte plaats.

lle* ír.oeru uan q,n tau7dlrdinar.
Ik schrij-f' dit Ínet de bedoeling om een kleine ind.ruk te geven van eeïr

r+'eek indeling van de jeugd-trainer.
Ik begin op naandag-avond rnet de D pupillerr, waaronder veel jongens die

vorig jaar oncler de hoede ttaren van JAI{ en TYÀ{ËI'I' welke hun de eerste grondbe-
ginselen van het voetballen bijgebracht hebbgn. Dit verl"iep eerst wat rnoeilijk
omtlat JAI{ het anders deedr maar nu \.re aan elkaar gewend zijn, gaat het al een
stu.k beter,

Het uur daarna heb ik de C junioren: het top elfta] van de V,V. OLDEBOoRN.
Op de trai.ning gaat het dan vrolijk toe. Wat LÍil je ook onder rmrzikale leiding,
Dat ik dan net t'enigeri gtemverhef.fing moet spreken, is nogal duidelijk. Met het
gevolg dat de DRUUBAI,ID rnet nog neer decibels .het volgendê strijdtied er uit
trorune1t. Dat onze stemen van de C selectie niet al-tijd geraakkelijk zijn, hoef
ik eigenlijk niet te vertellenp zodat er enkele zijn die zo nu en dan "ietsrtkorter trainen. Maar over het a3.gerneen gaat het niet zo siecht.

lÍoensdag cie B juniorenr dus het aankomend talent voor het A el.fta1. Deze
pLoeg doet het vrij. goed in de competitie. Het uerken met deze ploeg is (een en-
keling uitgezonderd) zeer goed.

Daarna het vlaggenschip van de jeugd, 1A. Deze jongens zijn voor mij de
bekendgte groep ondat ik ze teveas begel.eid.

(aehatve in de ïËRST-XftAIIT, red.) '

4t

Jan v/d" ffal.

looo
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Dit is echter niet de ge'nakkeLijkste groep, Vooral nu het in de cornpetitie niet
zo goed gaat is het sons moeilijk oin de kr]*p*n te motiveren, Ook zijn er bij deze
ploeg jtrngens die het allemaal al kurunen ( o"f denken dat ze het al kunnen), wat
in de praktijk wel eens moeilijkheden opl.everd. Maar over het atgerneen gaat het
met <le training vel goed. iríe hopen nu dat het in cle conpetitie ook beter zal gaan.

Davr nu de zaterdag, Om bij a1 de te spelen "*edstrijden te gaan kijk*t isnatuurlijk orunogelijk. De ene veek zi-jn we aannezig bij de C junioren, t1e andere
veek bij de B of D ju:rioren. Dit moet meesta] |s morgens gebeuren, want in de
regei- spee3"t 1A t s rniddags.

Verder heb ik normale voorbereidÍngen voor elke trainíng en weclstrijd,
vaar ook noga.l" wat tijd in gaat zitten. Tevens wordt er v4n een jeugd-trainer ver-
r^racht het mede organiseren van een spel-niddag en and.ere activiteiten in de ver*
euiging eoals eeJr artikeltje in het clubblad te schrijveïl en U allen een
FR$TTIGE KER$T ell een SP0RïIÊF i9S1 te lrensen.

H. uan zyL

€XTRA BERf C T4T
ALIE LEDËN DrE ï'I Hsr BEzrr zrJN vAN LorEt{-BoEKtEs, uoËrEN

DEZE I'OOR 24 JANTTARI ï981 TNLEVERES (S.V.P. LEEG) BTJ

r, v/a MEuLEII{, Ds, $rEuwotDsrRAAT 12, OLD&Bo0RN. TEL: 632.

,, Dit wos ie don."_ r J LIe ir:êrstuitgave .rl,n ilns cl_t:_bl_:rd, |í.i.e t
zo+Ig andQrs c:r ltl-ei.n form:;:rt, rn:lat rl:L'i;m:.ra]- een uij; rl€
1a1i1itrm dêjrílrssen verenii,5in gÊiJlid. ï,;en$enr nens+:n v,:ut kost,let veel tao*ite on z oie:s .sil,'nen fe s'bel_len. Be:t.buren viln
veÈenir,iÍnij€rnn t:iiddenstiln'f,ers die e€rn u.rivertenti+ in de
norrnale _uitgirvê irei:i:en of €en rellla:.:*bcrd str::r,k,t lr:,ngs
::r-=r'b Yeldr €il l:el.ieleÍc]r,:rsl v.:in ,1e e}ftz1"1en, zí j allen
rioegtgn eerst .1,,ppr1Èil ,,LanJctocht oiri Lrun jbi. jc'ïr"a,get te leverenrlln f..en steeds ilr rtiaar ''//*er r.chterir.an rr.l-s ósn n::tir:oLcÍ' n:l enrr j*,*,rsrïens rto;j; ni,:r t las i.ng;:1 eyerd , S oïis ,jrie ofvj-er ïte,Jl naaf h*tterlfd.*,r ;:ïrlre$ o:ii Ce cOp.1i lOs te.'.rt:uterr.ln.
Sorrs st:lrÍonds; l*,at ;rls er" nsgl êen ;:a.1;1n;f 3ed"n:.kt inofiS*
"ïóri,r1::n en er een,:l'êdeeltfr va,n de teirst nol; nie.t in.Selevcrrl
;ï,1,Í:i rr,)::tl lilen R0g ber:a<trefr1, ltr :rfoe,lOFí]n bive* wei-,en iS :Írel1er s{;eeds e11,e avon,{e1: l:iee be,zi${ïe'/'r*;st.
lio$i: nu het eincproêul:t bijn:r kÍàar. iïr er noesten nog
ei:,ltel o pagi-nirrs gedrrrrt .,,ïo:t{enr derrk iie ,1,!.t rve ,{eru.st "no"i*n \rer'Jï1d+:"gtel-l-en I'iàt *f rieer '.'ieiniS cl.r;rbi:1r:,den ai jnvan der:e k'oia,lii*j"t. i{s.::r::ns jre-b bect-rntr. srr:rec,c ir,: rïan cátt
Tril 'v?$rïering i.rit .e:.n de i*rkers. v::ii rle- irorÍ:;t:rrant,
Anni e Jl aq.urlilea II ofs tra, lc o'ir oe telr;,ers, J+n ke ;I o elló tr e,ett flr*rlrt 11 e 'r'ries.

n+Ft*n*il*ffi*ffisr*rE
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