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8! jna is hat L,Bar zovgr dat L,ij 1gA1 gsan ruilen voor
1982. Traditie getrouu kÍ. jken r,re Bvsn 

- terug uat 1gA1ons heeft gebracht. Ërg rumoerig ts dit jaár niatgeueest,0e normale strubbelingan L,aren Êr dit jaar
ook.Net voor het beqln raakten-r.rij onz6 trainer kuijtdie door esn eigen lid uerd vervàngen, En bij de
aanvang van seizoen tBl-tBZ is ook een nieubre jeugd*
trainer met zijn uErkzaamheden voor de U. V. begannen.
VeeI kampioens-Blftallen LJarsn er niet. Allean Ziri
slaagde €r in het kampioenschap te behalen,
ty?n lag het Êr naar uit dat de ZíÍi-afdeling nàË esn
elftal oo de been zou brengen voor het nieur.le iei-
zoen maar op het laatste momEnl bleek het eantalgestelde spelere niet haalbaar. U61 zaten u€ nu met
veeL epelers voo r É6n el f tal , ínaa r met uat o verl eg
hopsn L,e dat het naar tevredenhaid gerageld is,
trJe veruachtten dit omdat tot nog toe geên klachten
zijn ontvangen. Dat is trouuens altÍ3á net gevale
als er iets ls r.rord er uel over gesproken sn lsefter iets ondar de Leden dan moet het bestuur dit bijtoeval honBn. Het ls natuurlijk zo dat, L,ij a}s be-stuur er zijn om laiding te gÊvsn aan iats dat de



leden !resg ,"ri-i j-an.Is er dan ook ietsr schroom niet
maar gÉ Íneteen informarsn bij e€n bestuurslid.
Daar zÍjn r.re toch voor. Uij van onze kant uillen de
jeugd vraqsn om het nieuue jaar met mlnder baldadige
voornemÊns te beginnen dan men het afgelopen jaar
achlJnbaar uel e€ns naar de voetbalbox ging'
Dauren kunnen sorns enkele ueken na een reparatie al
nÍat meer draaien of liggen helemaal uit hun sponning.
Begin volgend jaar zaL de box uorden opgeknapt en
laten ue afspreken dat uB er met elkaar voor zorgsn
dat alLes netjes blijft. Het scheelt ons veel uerk
sn vooral kosten, die toch tr,ÊEr door contributie
gedekt moet uorden. Dit uras speciaal voor de r,lat
oudere jeugd, omdat ons uit vergeliJkingen ls geble-
kan dat daar de meeste vernielBrs zitten.
En mEt dlt, alE êên van onze grootste verzoeken aan
de leden, ull tk eÍndigen met .U allan PRETTIGE FEÊST-
DAGEN en een VO0RSP0EDIG sn 5p0RïIEF 1982 toe te
u8n98n,

Ur,l voorzittEr.
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KERST - OVERZICHT.

Hat is zo langzamarhand traditie gelrorden cm halvar*
b,ags de competltia nog Bsne terug te bllkken, be-
treffende de prestatiefs van de diverse elftallen.
Hiervoor lE de KTRSTKRANT van de V.U,0ldeboorn dan
ook HET BLAD b,aar dit gemeld kan ulorden.
l,Jil dàn beginnen met het ZíYl. Uerleden jaar de enige
kamploaneploeg'. In da Zda klas hebben ze het echt
nlet zo gemakkalijk ook al gezian de resultaten uit
9 uedstrijden, 5 punten, Het hoEft nog geen degra-
datie te betekEnen inaar Er zal ue] hard geurerkt fioÊ-
tqn uordEn. Uetende dat de ulil er uel is zal het
zeker JAN en zfn naten lukken om aan degradatie te
ontkomen. Uanaf dsze plaats veel guccds toegeurenst.
Oldeboorn 1 komt ook nog niet uit ile verf en ook de-
za Jongens ziJn nog niet veillg. Uit 10 uredstrijden
urerden 7 puntjes verzameld en ook hier geld aanpak-
ken geblazen. Ook bij Jullie hoeft echt niet eedegra-
deerd te uordan. ívlet elkaar Êr tegen aan en dan komt
het nog 
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LL;;!;*r'r 't t{t: t í-};,: ,t- ., fii.,i-r*iii naq níel VindÊit È.;kaI nst, sL*i lrj:i '.,:t.{-:i.i. ,,-:,,,, J ;;;.1 i ji uËgstrij*r:ir i p*n*ten, Lrab de kr"ralici,.ií va*.jr:Lt.is *1ft,sl báir,*fi iruu*slist ta ueinig, Ir t;-l rJan nok echt uat,,a$n gcdnan
moeten ugrden $m in isder gevel *€n be€Ètje mó* tadraaian. LJe zien ook uat, jullie betref t dË zds hel"f tvan de competietie met spanning t,eg*moat"
0ldeboorn 3 €sn enigszins uispelturlga ploeg die t,ochgeniddeld ook al niat zo bast draait" Het riculteatuit I r.ledstrijden 6 puntjes is acht niet Ern ouÁ"náar huis te schrijven. Ík ueet zeket dat sok bijjullíe in de Zde helft van de competitia nog uela?n paar puntjes gepakt zu1len ulorden" fon goeCs
midden-moter moet magelÍjk zijn. Ër t,egenaaÀ dus,
Lest bestr maar dat kan van 0ldeboorn 4 ook LrEBrniet gezegd uorden. zíj zijn namsnrijk hekkeslui-ter. Het resultaatr 2 punten uit 6,.,éUstrijden.
Spraekt voor zich zsIf, Uorig jaar Kerstmii i.,arEnjuJ.lia nog made kampioanskanàiàaat. 0m dan zoi.et,eta schrijven is veel leukar maar van de andere kantls het ook L,eer zet ars jurlie Je op het verd *à""uit kunnsn leuen, dat ís de hoofáz"ai<, Er zurrenzekel nog r.rel eBn paar puntjes komen. ueár-ói;;ï""
met jullie sport.
Zou dan ook r.lillen besluiten met de mededallng datdlt ovarzicht helaas eEn somber beeld geeft oíe" a"standsn van de verschlllenda elftallen]
Dat neemt nlet ueg dat ik langs deze alle spalarsmet hun begelelders en vooral niet te vergeten de
sgnRortere hÉÉl PRETTIGE KERSTDAGEN, een [OOnSpge-DIGE JAARUISSELING €n een SP0RTIEF 198z toa te uen-
sËtn.
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ÍYliJn serste taak als leider van ULDtË00RN 1is €Ên
stukja tÊ schrijven cvar Oldeboorn 1 in het Kerst-
krantje, lriu Iijkt Íïïij dit vrij moeilijk ook a} on-
dat ík eiEanlijk nog niet in funktie bsn" Oit heeflt
al.s oorzaak de i..nvallende uinterstop" Beschour.l dit
schri jven dan ook maar a1e van t'Bsn trsuLle suppor-
ter'r. Ds resulLaten van het 'lste zijn nu beslist
niet goe d te 'no€Ínen, ïntagendeel, zB zÍtten acht in
de gsvaren z6ne. f r zal nà de r.iinterstop hard aen
getrokkan moeten usrdenr het kan baslist beter.
ZLe alleen maar naar da r,ledstri jden . Haulerr,ri jk uiL
Bn nist be vergeten Akkrum thuÍs" 0e jongens zijn
er ook van overtuigd dat er hard ger.rerkt zal ms€-
ten ulorden uant ze levan uat het vostballen betreft
usr beneden hun stand. gij volledige inzetr uiter*
aard met de hulp vên het alttjd talrijke publiek
kumt het zsker goed met het 1gta,
7e zijn bareid zich volladig te geven" ïrouurens,
rjaar hubben de sL,pporters ook zeker rechl op,
AIte spelers sn begeleiders van het lste L,ensen
dan nok heel voetbalmi.nnend 0ldebosrn' vaoral hun
sungorters heel FrïREïTIGt KIRSTDAGIN en een

SP0RTiEF 19BZ toB.

A, l'ii jholt.
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Dit jaar is aan míj gevraagd een artikal vosr het
Kergtnummer te schrrjvan,
Aan dit verzcek uil. ik graag voldosn.
Graag uÍl ik daarom baginnan enig kommentaar ts
gsven op het varlnop van de eerste hetft varl de
competitie ]
ZseLs U r,ralli.cht Lreet loopt het in rJe competitie
tot nu toe niet zoals het eou moeten lopan, De
ooreaak hj.arvsor moet mijns inziens gexocht usr-
den in ds'tlaat*masr uleaienft fientalíteil" Hiar
bedoei. ik niets kr.laadg mpe, nBár uil" Ík allean

{+



:'i::;:, : .'::it ?slilflËn dal, ais j.n FSn'dgmeZf,.i f: *g "tí:it.v,\.-
pslti; m*l 1** vc*i:staai* het niet meBn r* gr:r*d
lncpt an *r tnindêr uurdt g*voetbal"d* Nu zult tj
misschian usSEsn;'1rJoi.i6 jaar kon dat toch i.rÊl",
Jit klcpt- inderdeadÍ n&ar e r tr,, ! o verig jaar
haddsn uete"n maer-geroutLneerda echteináade,
plus in ankele uedstrijden a*n flinkE daeís ge-
luk. DEzs flÍnks dosie galuk hebbsn Hs dlt
aeizoen moeten rniesefi,
Bavendien haeft het vsetbeltearn van 0ldeboorn
dlt jaar eÊn verjongingekuur ondergaan. Na san
aenvankalijk goed vosrssizs€n uljn de rseultaten
urear uat teruggelopen, hetgaen mede te uijtan
ie aan de teruglopande inzEt Bn daardnor
praotaties, Henk vÊn ds Kriake vormt hierop
sBn galukkige uitzonderíngi goÊdB inzet €R
daardoor zekar een versterklng vorrr de $a-
I acti e.
0ok good-old Poepjes ls inmiddels Êp rrjn stek*
kia teruggekeerd nadat dui dslijk L/as Eeblakendat ue hem níet konden míssen. Zijn onmisbear-
heid voor ona taarn demonstrearde hij dan ssk
tijdena de thuisr.re dstr!d tegan Akkrurn, uaarin
hij voeËbalminnend 0ldeboorn en ometreken
verraste op asn doslpunt uit, hat hoekja
( à 1a C ruij Ff zau 1k zsggen ) .
Ten aanzien van da opkomet F'j trainÍngen:
deze is heslist ni.et slecht ( do opkomst is r.lel
eans minder geueest), Ook uordt Br tr.jdens
trainingen radeJ.ijk hard gsuerkt, hetgaen ná-
tuurlijk mede ta danken ls aan ds ijzaren uuÍst
uaarflïas trsiner Huisman ragaertr
Ds sf,eer blnnen het eersta elftal. magr naar
nnijn mening, goed usrden genoamd, al. zijn €r
ondarllng uel 6ens rnaningsverschlllen"
ik gelool dat ik Ínmlddels genoeg kritlek
h eb ]. at en hc rËn,
Ëaarne r.ril ik da heer i. Íïijnheer hartelíjk
danken voot zljn goede dienaten als leider.ïevens
r.111 tk hior mijn achoonvader alvast vesl succas
uensan btj zrjn taak aLs leldar Fn opvoLger van
de Hasr lliJnheer.
A fsluitsnd ull {k greag iadarean ean ha}e goede .

Kerst toeugnsan 6n de allerbeste uengan voor 1982.

-r! 5 ---
Durk Ualk, keeper 1a teaii
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i
trp vÊrzosk van onzs zêBr EeLraardeerde redactiÊ Yán
on$ clubbladr heb ik dan nu de pgn maar lsr hand
genoÍnanr ofi iets te schriiuen voor het kerstnumfiÊI.r
iiat hat schrij y6n betref t : op míjn Iaatsta school-
rapport had ik Éen 5+ ên opsteÏlen maksn Ben 6-t
dat, U kunt begrrjpen dat het niet mss valt om r.rat
zinnigs te schrijvsn' i*iaar desalniet'temÍn zaI ik
probeien aan het verzoek ta voldaen" U€ zijn net
thuÍs uan eÊn keretdiner met 7 gangen, ik heb uoor
het serst van mrjn i-evan slakken gegatenr dat je
ziat maaï noni.t te oud orn te leren. uat ciia siakksn
betreft, J.iefst nlet alle dag*no uant zuurkool met
*pak smaakt, slukken beter'
Genaeg onzin gezegd, uat het zptítt betreft is Br
niet zsvenJ te vtr.lallen, het begint al Êen beetje
i,e urÊnnen in de 2B kIa*. Het 3rrl. best*at uit een
28 tal speler,s. U kunt begrijpen dat hsf vscr hun
1a j.der .ni.et altrjd gemakke-1-rjk ís silr ÊBn ieder tevre*
den te stellan, tanminste als er preslatie gevost*
bald dient te urorden. GelukkÍq uorcl t*t nu toe'
alles in urede opgelost, iiopolijk dat het de rest
van het seizsen het nak z0 bl ijf t "
Ue hebben tot nLl tse 5 punten verqaard, niet veel
zult U denkenr maar ? jaar geleden onk i.n deze
klasse lraCden ue l punt in deaelfde llid" ilus L,e

boeren nu bater zoals U zíet' ïk r"riI trouuens
van deze gelegenhaid qebruik maken om onzÉ supsf,-
ters voor hun begelaiding te dankenr Br zljn sÊn
stel hel"e f a.natÍake Ên dat doet ons eLs vsetbaliers
gced, hsrt*1r'-ik dank* Iít de ksmende t'jd zulien ju1lie
nag mesr v*n flns zien, dus tat 198?.
Ëan r.lil ik verder' lange deze uaq hei hela vcet bal*
r,rereldja van uo v* ULdsiroarn en nak Ëen iadpr die
hÍar niet, bt hnort", go*de kerstdagen eR ssn heel
vanr'spoadig -1$S? tos uÊnsBn.
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Het is te hopen dat de ?Ce heift vËn ds cítini:iati-tie beter zal verlopen dan de *arste hn:ltf'u uinnl ,Jailijkt niet za best als 3* de standan viií-1 de r'1 slf*tallen ziet. Hel l ste elf't,nl Êp de $C*, irat lidp op
de 9de, het 3de op de Sde Ên her, r+de oÊ dir l;itei:eplaats, Als ik tenminste goed i.nEelíchl L:€n" Cit
moet toch veal beter kunnan ulant sr zi,jn -tr ilcrcrn
echt nsg uel goede voelballers, ma&r als ds uj,I
Br niet le gm te uÍnnen dan kofiren Èr **k Ëll*n Fun-ten, Dus hsren spelers st.el de leiclers ní*i. telaur
en sak het publiek nied Ën go*f je voilr rje vulle .
1 ool,
iYlaar nu r^lat anders, det ook hBt, best*-{ir r*rsl zLJaar
tegen govallen is, dat zijn de kleecibnxan die er ophet oganbllk uitzian, dat f l jkt nerg*ns oËn At,e v" d.
Laan heef t 6r nieur^r plaflnnd in gezet maar hrffarblljven de heren schileiers. Als ik gnad ben inge-llcht brar€n sr trdee ledsn die dit zullen rjcan riaar
hraar blljven ze fiur kom mensen pak de kurast dan
habben L,B straks rr,agr brinkenrJe kleedboxen. Dat uiI-
da ik Êvsn.kulJt. Dan L,sns ik aIIa leden an bestr-:urpRITTIGE KERST0AGEN en ean GËLUKKIG NiEUUJAAR.

' Fam, En Vink"
*ií tf t+)f .,flt.,ÉtË*i1+.iÊJ+.tËJ+.ttií**lÉtÊt6*.x.t+*.it*àFxriJ+.iÊ+tlt*.lt]{-xtf +t*i6it *

OLDEBOORN 3
+Ftf *rÈ JÉJtl+J('!+ te Jê#FtÊ *tÈrilíiít$ lÊ;t.,++ÈJ(Jt J{-#rÊ tÊit tT J++É:}*rt *iÈr*.* *-if iÊ"*-t+)Ê

Als lelder van hat deide r,rerd mlj govraaqd esnstukje te schri,Jven voor het kemánáa ksrËtnumffi#Fs(Uel urat Iaat voor mijn gnvoei. u;ant ik bsn nr:Eel
dreeg uet schri j ven be,uref t) " Íïaar gced ik h*,h"l ap rni j eanofiffin" Stnds k*rtt* tÍ3* t"rc* *k m.i jnentree bíl h*t *ïds ËÊRs*sne z"tj zalen namq]..L.jk-
zondsr lmárj*r. f Re To vod*iíj. ruíst ml j f i jd*n* Ê,:j,::ii
uadst,ri jei vijn cje iJ ï * ir Ueasling*ocrd *iu*r.; tr;
o vartuig::n riai, esn e:" f t.al.. iungei j.sÍdsrs *rÊn
sifli.s 
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ïk !fiir":Lr,' ,,.1 -" i, '."*': ;i'. i';r; :lFctr:Liixlq hst rogtr vcctr
h;*n tr*n, mÈar íia. dn* nÍ" jn *ent, {kritiek genoËg
aan de kant-). ijrr i*t.s t\1*r het uerloop van de
cnmpet,it,Ísro
De eersta r.ledetr-ijdan uas :k noË niet in f unktie
bij de FrLr$. i'let h,aren aala tuee nederlagen en mijn
eerste iladstrijd als Seidsr uas uederom €€'n neder-
laag" Hst ueakand daarna zou dan( voorlopig) r.re3.
da topper rnisschisn \Jafl het $êizo€n r.lorden, sËn
B*0 a':aruinnlng tegen fread Sr"rsrt,{Jammer ik !.Ias
ziek). Daarna naai Boornbergum* verschillande
v*il hun dachten dat net veld uel uou r.rordpn af-
gakaurd €n kuamsn niet direkt opdagen.
Zij negen spelers en hrij elf in da eerste helft
(geen qebruik'van gemaa[t.]. Fas de trdeede halft
uerd sr gescoord. fen 3-B overulinning, ïoen
ilnetsrl,olde thuls, uJeer aen nedertaag, Het r,resk-
end daarop naar Fri.aschepalen(nlet beter uetend),
maar het, bl.sek Drachtct.er Compagnio ta eí jn(t<amp*
beu,). Dlt ging der nog al uat ómueg(DskL,.),
ïuse boekingsn, Ê6n hunner- an ÊÉn onzerzÍjds en
Ëan behoorliJke bleEeure(J,8ot). Ik hsu trát
kort ook flur 0erterg thuia, e6n nederlaag( verdiend)
Ën als laatste voor da r.rinteretop moesten br* naêr
Lanqezu,aag, maar het vêld ulerd afgakeurd.jongens van het Sda, na de uinteretop gean L,Ë Br
allsrfiaal Lrêsr hard tegenaan ook r.rat, het trainen
betreft uant dat zou osk rlsl e€ns uat beter be-
zocht kunnen r^rordan, fn vanaf dezg plaats r.iil. ik
sn da *pelers van het 3de elftal, Broer Ueidstre,gie sen ?L,arê aperatle heeft ondergaËn, van harte
betarechap tosusnsan Bn ê6n spoedig uleerzien in
ons elftal. fn meÈ daze laatste ucordsn sluit ik
dÍt, stukje a'f sn L,Bns aan iederr of r*el nf nípl
vcetbalfan, PfttTTI[[ KtRST*AGIN en €&n Gil_UKKIG
NÏTUU]AAII. .

Leidar 3de slftal"
J

Ít"s
,/')



tEN DAr'ihrj,q. i Jï i*"l, "':*-ly. n{ i*;}"És.*llilÁ!.r--
Hlerbij uil Ik de Leiders en speJ.ers van het 3de arf-tal vrlendelijk Ën harterijk bedankan voor da kaart
met handtekanlngen €n de mooie fruitmand die Ík gB-
kreqen hab bii rn tn thuiskomst uit het ziekenhuia.-
Het gaat aardÍg goed met me Ên hoop in de ?da helftin maart van de competitie ueer volop sn vobr 100É
met het 3de elftal mee te draaien. Nogmaars HARTTLIJKEEOANKï.

BROER VELDSïRA.
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LITï0 en TCT0 niauus.
Ër zijn nog a€n aantal mensÊn die de r.,eg nag niet
ueten, L,aar an uanneÊr ze hun prijs moeten Èalen,Het voetbalkrantje r^rord door velen half gelezen
vooral als het belangrÍJke dingen gaat. Zoal.s de
dag sn tijd van uitbetalen. Dit heeft, asn tijdterug {n het voetbalkrantje gestaan. ïk raoet door
de r,leek nog r,rel Êens iemand naar huÍs sturen Ên zeq-
gÊn dat lk alleen ÍIIAANDAGAU0ND van 7 tst g.gB uuruitbetaal, lvlensen onthou dat 3crJrb.ffi
mlj beqrijpt. Uant anrJars zou Lk tje hela i,reekthuis moeten zitten,
f r zi jn sok l-otto en t,ato spelers die geên usetbai-
krantje kri'jgen daarom híeronder de namen van de
uinnaare" rJoant er eên ui.nnaar bij u l.n de buurtgeel dit, dan êruob, evsn aan hun door.
L0Tï0 4e.
H. Uataemao Prikr"le"ï" 'l ?.
B, "lagern Ljeaua 1?,
L. Visser, tiroelci'i*steri.r*i 2, 
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Ls-Ëls**Lr
Fï, Hoogeveen, A chterom 1 3.
ïh. 3ráam, ïsjerkabuoïrËn 9,
Ë, Pit, SLrettebuarran 6n

t.g t$o 48, Ó

R. Hongevaanr .n Qhterom 13,
U, Ueenstra, P"F.HËrnÈ 7, 'i.,.1

A. Nl jholt, N*:ordkant 8"
Jac. Nier-luland, Breksdi jk",1.
U, Huismanr F'f. F'lernq 3n

H, Erendsman Doolhnf 2u
LJ, Hoekatra, Andringastr' 1?.
fiàvr" U, dB 8ssr, Feaneterdi jk 6*
J, v" d,5Luis, Ueaza 'v?*
Po Ittar, J.D.Sbraat ?0.
f,hr. .' Haideveirlr!-.fict,terfiast'r" ?A '
J, v.Kalsbeekn 05. NJ'suunldstr*'ï $*
F"U"HaayÊsn Andringastr' 3Ê"
l"R, PieLersp F,F" i"48ïn8 11"

tle !,innaars uan t93;!g;!1[ moetsn daze z'Q gauLl mogelijk
ha} an andsrs *,ra r6i-ïá*TeruEgestÏuÏd:
Namp.ns ní j en r*1jn gezinr-t'láils ik het baetuur sn alls
ioiio *n ioto "pËtei" i:FITT IGr KtRsïDAGtf! en esn

U0URSP[íJDtG 19Ê? toë"

íi {í ,È-tí+Ë+ri tFit "*+l}i* i+"if + }+*"1*+È +iÊJ(* +í9( à**'ittí

ilLDlF00Rlïl 4
.it+li* t+ii it't+-rË* JÉiÊà++Fif tt +í')É'tÉ*"it)í+iJiJf J+ J+lí {t*if

Lstts Bn toto
ComÍn "f,, Uink*UagÊÍ13êrr

TeI" 719,

fen ovaraícht t* s*hrljvan suar de resultaten van
iildebonrn 4 is nlet gesrakkalijk omdat je 9raÊE iets
Fasi.tíefs ulilt msLdenr maar heLaas zijn de presta*
t i.*s za&r metig.
Tsen ds kampeiitie uarï start ging uarÊn ËE agrtinía-
tísch uanl b,a kraqen uersterking uan hst derd*"
V*grgaaiCe jelr*n *ldigden r.is meestal bii rje hov;en-
ste v{er rJxs dat zau Br ítu uieL ueËr iri m*ctsn:aÍl*
tÉn"
iJp hebbsn nu echter *1. zËrs uedstri jden gsspacLd Ën

n{:E ínaar tuee pr.lntjes vergaard" Sj.a punlj*s aíjrr
#aÁ u*k afkomst,ig uan tulee q*1íjke opeSËRr. dtis
sÊn s u*ruli nn5.ng hebben bJe nt:? nieL bshs:ll d.



HeÈ pl.azl*r in li",i. uit{*til;i.:-i*n is gel-ukkig uei êêÍt-
uËziq. ile va::l*ren L;edstrijden uarsn onk spannend
sn de. nederlagen tJus nÍat ÊrS groot.
Ue hebban noq acht *edstrÍjden voor de bosg an
dla kunnsn ncg veel, latan ua hopen, ten goade
varanderen. rtJs zullsn in lerder geval probsr€n oF
ta kllmmen naar da middenmoat, urant niemand etaat
grsag op de onderste plaats. Het belangrljkste is
btj ons echter dat L,B graag voetbaLlsn.
Tijdens de urinterstop kunnsn de diverse blessures
L,€êr genezen zodat us als de kompetltie r.rordt har-
vat, allemaal ua€r Ftt zijn.
AIs epelars uan hat vierde slftal ruansen r.rij U
PFITTIGE KERSïDAGEN ên ssn ËELUKKiG NIËUUJAAR.

TJlbba lvleester, Ëor de Boer, Yntze BIaauu,
Keee Uiergma, Douue Uenema, Ëaert de Uries,
Kess Jelsma, Jelke ïlgchelaarrAnne v.d.lYleulen,
5lpka de JongrPlet SmitrHenk Brandern Uout
KuÍkr Simon Uiseer, Anno Bergsma, Ulm Uene-
Klaas, Thomas Uoolstra an Steven v.Zlndaren.

**.r+**.** *+tt tÉ*l(tf t+tf lt *iÉ*trlf* tt* * J+** *'
OLDEBOORN 1A

*.ftÊ {FlÈïrX *tll+lf *if *Ja*]+lf *16 **tÈtÈ'{"* xrt*J+

Ir urard mlj ge'vraagd a€n stukJe voor de keretkrant
te schriJven en uel over 14.
fllaar in daze drukke tljden uainig tiJd dus, B.v.
goad ki jken hoe de ínsnsan sneeuu ruimsn. n,. an
autors uel of niEt aanduusn(a1l66n of niet Honkia
of Jan)r......
I'la e€n glechte start(nu over voetbal. Bn niat ovsr
de suto), van de competiti.e, Êsn varbetering,
0e eersts vier r.radstrijden gÍngen vrij dj.k verlaren
gavolgd door tuae overuinningen, .L,aaronder tegen
da koploper{ toen neq) Haulerr.rl jk.
De laatste r.redstri jd voor de Lrinterstop verloren
ure gaheel onnodig nret 3-2 van en in Bakkevaen,
lvlaar met dezelf cia inzet als van de laatsts ti jci
kornen er na de uinlcrstop noË urel punten.
ftaet, mij nu n*Ë namens de epolers sn de leiders
van 1{, iedereen IriiËTTiGt f[[5TDAGIN en zsar
GTLUKK IG 1t8? ts* t,e usnseft,

Í1 i,./illern Uiseer.



I .t1"-
7a, de asrste helft ven het aeizoen fË1*rg? uit,.erctr due alle redsn voor de haren ]eiders orn da tekst-loza paginai s van 'd€ Zr;art lrJittenrt te voorzien vansan overzlcht van r.lat hun elftal zoal heaft geprss-teerd ín deza parÍode,
Zoals de titel 'van dit ovsrzlcht ar daEt vermosdsnetaat de rtÍylAf,lfilscHAffTtr sr z6sr florisant vooro
Na zÊvan gespselda $edst,riJden is Er Elechta 6án
ue-rloren g€gaan an ural de laatste tn €n tegenuclvaga' l'laar aangazien de concurrsntie elkaar depuntJas sat af sncapt, staan za toch nog riant op
kop.
Oaar lk eannaein dat de meoEten van uie op dit mo-
ment di.t relaas zittsn te lezen nieÈ asns uetenuelke soelErs er voor dit $ucces verantuoordeliik
ztjn, aal ik dezs €vËn aen U vosretellBn, ( Hiei
moest ik namens de apelersgroep ,ual bij vermeldendat ik al.Ieen mocht volstaan rnetr de uoárnaam, dear
man anders oversÊoeld zou ursrden doar aanbiedingen
van anders clubs an rnan_ bang uae niet meer veitig
door 0Ideboorn te kunnen lopen,).
Laat lk maar begÍ.nnsn rnet onzF rpbuuste elultposten.
J0HANN[5 p0tpJEs en sIFKE UINK. (J""p En Oirk), diauerkeliJk met handen eR voeten het dàel sehoon'hou-6Bn.(fr Ls zelfs uitgeJ.akt dat ze ook buiten hetvald daze lichaarnsdelen in conditie houdan, ztjhadden et dan ook gsen bezuaar tegen dat lk hunachternaam zou vermeldafi. ).verliezan hun hoofd r"rar *án* tijdens da uedstrijd,maar kunnen de.zs, ge3,ien hun gróatte, best r.rer mii-sen, Trainan ook f,"rà*Q. voor zíchzelf.

* -- lL- -
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Dan habhsn Lle 
.A T i:i de U. { liege nde Hcli-ander) , rech*t'ervleuEelvsrdadigerr qekochi van aan tueade-ranesclupoia ult Hclland. Ià u s6r snel:0-80 il-i; àr's*J*".,80*100 kn. in 1? s€cr Gaat Êr so,ns za hard in detÍïren :e1fs inohet ziakenhuls in Hearenveen eÊn fCItovan hem r",ilde hebben.

0p dc andmra kant !'sui zsnrt ÊE RINO de L . ( inkervr eu-qelverdodiger). F"n sperer mst karakter, Hrj *pÁertfi.1. lievar 6sn kesr 'sn uur, dan tuee kesr ga'minu-
tmn, Ínëar daar haef i g"Ë', hei vorgendà op geucncirn,de pêuzs u,ordt fi.1" gslÍ,oon nuttrg"besiesd ;st hetvostigen van._aan níaur.r uerelÍJ reóord rtKubus in me-kaar krijgsn".
Naast de vardediging van robuuste, snar.re en karak-tervol"le soeLsrs moát er ook €an kerel mat-iiu"uii"ttzi jn, Dit h,aa gê{.rb, ongelost, HïLgERT ó. (Àntf,o;;;ï-
u,ierd vooratoppar en tevene aanvoerdsr.
Dan nu het mlddenveld.
A1s earste vaLt daar op JTLLE u,(oet,batshrrtje). Eenepaler dÍa nog staeds achtarrtaliige premtes moetontvangan van de club, €n dit dsn óak-kenbaar maaktdoor in een T-shirt tà spelan Í.prv. 

""n uoatbalshirt,ook vinrlan uo op het midfanveld bnpf u.a.m.(;k;i;;;i;ueet ult ervarlng hse hlj ztjn mart<iuaà"d* Ëooq ,n;;i-houden. Heaft brj asn evántuále transfsr Inter Fost-ball niet nodlg. speert het rlefsi-itáp-l*., elsf Ênesn ouÍJs voetbaLsehosntt. Ean speler Ífiet veel uÊiÍ*da voor het elftalG
9?"" naaet spealt ?tRubbsren* n0BBiE U. Ean spelerdlq lug geÉn vaste praats in dg basre hàert kunnenafdr.ringan avenale FR0uK0 rlFir.Figgyt Krr Fraar els zespalen !u! Je ar ale leider van op aen dat za zich
-voor 100É in da strijd ulerpan,Ala apelvsrdeler hebbàn u,e dan-nog HENK v"(er) o.(eler)ïs na Ê6n kniobr"essurs L,agr vol.Leíig haretald. f anconatante sperer rnet veel kurariteit6n, -ài* 

""- ""nl"rtagen Tarhorne niet halemaal utt kuamán;{H";:s:-;;;-eal hlet ual eÊn lepa). in de pap hebben gehad" ofnI et torns? ) "Naaet deza Henk, beechli<ksn uE ouar noq een HEírlK(Henkae .s6noas lyu) ;.t" xirui-r;(iirËiïo[E;1.'-Ë;"spgl"ï. dLa zijn langte ar enkere'keren rraefl kunnenuitbuiten, rnaar hier-orn nsg duieterà radenen noggasn gabruik van heeft gamaakt. Kop op Hank. Is aoi{e8n speLer die graaq in trainÍngspak spaelt uenneerhet kaud is.



ff0[L0F da G.(aaitjasdiËf). Dit is een bijnaam die
noq opging toan hij nog niat naast Een andarE goal-
tjesdief speelde. IE Bsn echte ilFlankenspltze'r dÍa
vÁel ballen inlevert iIï[HAtL R. (ummeniege) , de
doelpuntenmachine van hai tsam. Uerd oolt gakocht
vÊor een prtkkie van tintracht Braunhsnd. Inmiddels
ganaturaliaaerd tot f'Jederlander, had er ook grasg
bl j r/lllen zljn in Spanje. Latan ue nu earst ÍBaar
zorgen dat Lre in Dldeboorn een kamploan krijgan, dan
kunnen h,e alttJd nog naar Spanje(met vakantie).
Zo, dtt Lraren àan tr oe NederlandsE $terrenrr.
ZiJ uensen U, ook namens de lel.dersr PRETTIGE KERST-
0AGEN €n vooral aan V0OfiSPE0DIG en Sp0RTltf 1982,

0e Laidere.

lï4t.U" L"'a*te\ct3en

€n in loLï^i.\^, h$ier.

d* \.1"1*lo'l^ ecrps\e*

Ri*L,ti. d" J**1
[ï]"*'
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f, * iongens 
"

Ue eittan hJaar rond de karstdagen ên Êr ligt ook
uqsr snesuLr nBt zoals uerleden jaar. Oat batakent
duE dat het vsetballen tijdelljk u€er ln dettl.pFenmqpdrr ait.
Dlt jaar zl jn uB verder met de cnmpati.tio dan \rsr*
lpden Jaar. Het spelen gaat, ook €rB goed, Unoral
tagan ds sterke teams Ís het steenqoed, de urat
ur.lakkere teams uordan r,rel ssns uat onderschato
Qe jonEens zÍt,tan dan met glunderande koppies in
de boxl tt [n no gsan !d* it efkes nelLsjcn, uat r,roet
dit zuakks ploagjeIJ"
Helaas,, r r,., r. sorns is hpt resultaat vear mi j, zo-
riel aLe voor ds jonEens roiatsjsstt teganvalLend,
lYlaar straks a]s de conpetitie uëËr begint gaan us
er met ztn el.ï.en uesr keihard tagenaan.
f erst hebben !rÊ nog aen xaal"vsetbaluedst rÍ jd in
zicht, uat erg gezellig in osk vosr rJieg*nen die
niet mea dcene rlant er ná*r ki jken is ssk leuk,
Verder Lrgns ik ledereen tlRtTTIIt K[ilSïilASÊ-hi en
ÊBn GELUKKÏG NTTUUJÊAR.

- Leider ers"
Ê rpilustr"

Ilet 15 jeugdige spelero beqon ik dir- jaar vË*ï het
eerst als Ieider. Dsk J, Akkerman uerd leider sín
mij Le begeleiden, NF BêrÊt, een paêr oefenulndetrij*
den te hebben gespesïd, begon sp 19 septembar t81
de competitie. lle aereLe rdadstrijd Lrsrd ffiÊt *-z
verloren tegen Tijnja, ïaqen f'FS uerd met liefst,
10-0 ger,ronneni J tlsk vÊn ïerhorne usrd qÊulonnËn 3-"i ,
Na deze 3 uedstrijden L,erden er een gaar afgelastu
Det dj,t niet, qced uaF vocr f,n?s jangens r;erd bsLls-
ran teq*n Ntj B*ets* LJe varloren met ?*S.
ilaer tsen kurar* ar L,Esr Ënn opLevÍng.
i'le blannEn ? uedstri jden nanranli jk f"egen l,i, U * 5 * n*t
3-2 srr tagan Uarga met 2*A* Ue hebben dus nu uit
6 uedstrijden acht punlen behaald.
Topscores bij Ëns zijnr

àt#. Jt-tÉ*' *.tt+tiÉ+t'lÊài )+* +írt rí*
CL DËBOIJ RN 1 O
,É * tË ++ tt* J+ x* *^rF +jt JÉ{È i+àt

Hmn& Kooistrs.
K*as Reítsrna"
Jnhan Bsumao

Les Ueidsnsar t
1.1

fficharci Iyzifipaa 1"
Jel,le Teunisssno 1.
Hilbrand 8oume" 1 o

tllnza Jan da UegL1.
Tamms Tichgelaar" 2,
Jshen Tiesfia.

*"
?J.

1o
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Dus na de uintersf,cp op dezeir'*:e ,rsnj.*r dnorgaan,
miesch:.en ko;ren ue den nsg uorCer dan de Ade-pleátsdie brs thans bezetten.
llgrder_ jul.tle ai.l.emaal prettiga Karstdagen en €en
GTLUKKTC f{ITUUJAAR.

H.0osterbaan.

Nu de urinterstop bíj de jaugd rs i*gegaan kunnsn Lrab*kíjken hoe het, nu. eigenf ijÈ gaat móf 
- deze knapen.

?t te beginnên hebban L,e óen*bijna nieu,rà plaeg u*n18 jongens. fr zrjn 6 rïrnentÍ overgegaan naar de Drsen, er zljn 7 overgebleven van de-pÍoeg van vorÍgseÍzoeno Llus de rest is uit de pio*q-van de hoofd*kaboutar Eekomon.
I'iu ztir deze pupillen nog het spel van de kaboutersgeuand Bn dit !8f in het begin nogal r.rat rnoairUk*-
h erJen fi. I . b. v" de .langere Jpoel ti;0, g"o t*" epàet -ueld en t,egan eËn jaar"oudare tegànitánders" íraatrLre kunnen zien dat h"! bij eJ.ke r.,éustrga beter gaat.
f'Ju- de ploeg zo" groot is moeten L,e iedere keer trie*selen zodat ue"elke r,redstríjd met Êsn hele nieuLrep]-neg in hat verd kornsn" í*iàar het urieseien geeftge.ïukkig geÊn prablemsni
ïeuens r,,ri1l_en r^rij [J gelukkige feeetr$agen sn eÊngoed rriaur.rjaar toeuensen.

JILLË DïïËiï
ïYf/iIN u.00 iï[f,R
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Selangríike punrt

AAi! ALI.[-CUP- iN BIKTRHOUDfRS.

Uil Índere jeugdleider sf oud jeugdleidar zo spoË-
dig moEelijk de bekers, medaiilas of sretekens in-
1*veren bíj J, 0UARR[, dan kunnen LrÊ za nu bíjelkaar
ín €*Ë1 firsd*illekast zattpn.

J*ugclb e"Bt uur,,
.0 -0*0 *o-o-0 *o*Ê drf €Ë+0 -t3 *0 -o-Ë *o -o *o dfl-0*0 *-0 *O

i
-t
l\
(rJ

Í+l^
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duar komen ze weer

LJe zitten g€:::1lig met z I n allen in het koude be_sneeuu.rcJa bos, de vlokken duarrelen ons orfi de nave',maar L's hebben de streng afgekopperá iocat LrÊ nietbe vrÍ sz en.
lYïorqenavond is er.-ledenríjderÍj voor niet ledenroF_gave na de r.ledstrijd ln de kroeg. LJs lusten onsborrelt ja ook uel op z Í n tijd, tenmÍnste met ditkgude LJ€€f r
fiJu ulllen uB'noq even iete anders zeggsnr LIB heb-ben e€rns in het krant jei gelezen dat een trouuesuppCIrter iets schreef over onze trainer crQr'ïgroot naÊaLsr" (titir) -óàl r,ii 

"rn- óoo"Áar"ar isCat uisten urrj,"ook uelr'maar ,l[ uondËn àat ie armaar "bekaaiá" af turaí, ;rj had het zich zo áan-getrokken dat rrtj e€n *áfrrárOe trufning kregen.Cnkele van onze succesvolle spelers L,ar€F zo,noadat ze konden hun t,huis haast niet-oàreiken, onzerampendi.enst heeft, ze dan ook van insneeu"inq *n-onurinzíng behoed. Ue nodÍgan onzË trouule sup*pcrier uit on? esn{à tun,sen í Ên S uur i.n het Q,/ir:*l.a*aaL te komen, di.t Ís I rrnaandacls, d;; zuLl*nu;j irsn u,rrns in zii'broek ratan *;;ijrJi"lou redaktÍni"'**f t' ''l-{ l nl et t.s, csfisursrenr i*l3nt anzp tFflLJlvrr



suËpsrL*r usst uisi caL, .JÉt ilaar kaboutertaal ís
Ên hij heus eelf L,el zt n kont kan af uegen),
Tnen zÊ ons vr6BEÊn orn iets in het keretkrantje
ta echrr.jve4, r,listen LJa elgen3-íjk niet urat uB ÍïrsÉl*
stan schríjvenn hat is altijd zo I n gedonder om iete
te bedenkenn
Ue kunnen nsg uel meldsn dat Sinterklaas €n let
uel 4 Fiaten bij ons Ín hal Eynlokaal uarÊnr o.I, v.
anz.e assistent trainnr Ênne Haayas. Ër L,as zelfs
€Êln kaepar Piet, het 1e ek uel Ër€fl dikke zr,rarte
tornadon ht schaurde door het gymlokaal, ja LrÉr*
kelijk het L,as f antastisch, Den uarËn er nog tr*ae
vaetbal Pieten in het echte tenue van 0ldeboorn,
net urjn vilven vormdan zÉ nËn leuks ge;e}1ige plueq,
b,€ qËJ"oof den er haast ze 1f LteËr in.
Ir uas ook nCIg s*n kamerap]oag ult Fii]versum.
Ir ugrden tnv. Êpnamên ganomËn vssr sludÍr: spcrt,
LrËnnaer het uÍtgeaonden uord ueten ue nsS niet",
maar ue kríjgen de film nog ursl te z,i"en c,F snu s
spelmidtlag in januari 8?. l-iet r.lordt, nog ulsl Ëens
vermeld in het voet"balkrantje na cie nieur.rjaars-
urlsseJ.lng*
Jan Êr zit al i,rÊer bijna Bsn kabouterjaar ap, aLe
rJ€r dan Hser €v€R terugblikken in het jear 81 dan
LJar€,n êr voor ona toch urel enkele hoogtepunten,
Het moa iste rnsrnent bJas u,rel tnen Lre karnpioen uË F*
den, op s€n rr,agsnn.Ja zelfs luae, m*t het muziek:
lnrps vooron door het dorp. Er is eigenlijk maar
ÉSn tearn die dat ook mae maakt en dat is S.inter-
klaas nnet zijn Fieten, nu kunt U uel nÊEadn uat
voor 6Én supBrformat,ie díe F,C. Kabcuter Klisk
ís, Het succss mcet natuurlíjk met n.rz€ nuders
uerden mesgedoeld, uant zrj moeten alrijd mss orn
flns le vervoeren en misschien is dai ilel hst b**
langrijNst*, uant als zÊ €r "r,cch eenr*aal zrjn kun-
nËn ue ons arooi evnn aanmaadigan en dan uardt jr*
tsch kamFioen, af niel soÍns. UnzÊ leidpr heef't
hisrniee qsËn pro*1.8msn, nïaar onza kleine kabout,er*
oort jes'haren uel uai andersr êr zrjn jeucldleider"s
dia de hele usr*ld *f rnoeten bellen vsffr'vsrvs€r
van Ur.r eigen zÊon, L'6 hapen dat .dat in 1g*Z Êans
uaranderd, uanL anders houdt de v.vr illdabonrn
st,raks gÊËn jeuqdleider fisar ovar ên kan {.iu zsnn
niet meêi va*t,baJ-leno 2oo dat moeslen uij kabout*rt
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"
Nu hebben urij ÉÉn
kabouterraadsel:
ttHeL is grosn enuerkt in het zuartrt

0plossing I

r3ïd rjrnuds ;:;--r';J;
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Dat, LJas dat, r;e hopen dat U. H. er niet 'ríJnderste
boventÍ van r.lordtl uafit zaaLs Ltjj a1 eerdar schrevsn
hat is kaboutertaal en kaboutertaal ie nu eenmaal
kaboutertaal, of niet dan?
0nze kerstboom is inmiddels ook gBarriveerdr u€
halen de ballen uit de kaet 8n beginnên dapper
met hst optuigen van de hnom, fn dan maar hopen
cJat het mooi uit blUfto urant jar de lichtjes
i:ege* Êen r,lit decor is toch altijd nog facinÊrand"
Nu r.rilLen Lrsr nog evsn vermelden dat ons aantal
kaboutere gegroeid is tst 19 sluksr L,Ê gaan na de
r,iinterstop met turee elftallen het veld in,
0nzs assistent trainer is duidelijk uan plan om
Êr BeÍ'l kampioens team uit te halen, er r.rordt dan
o$k keihard getraind in de zaal €n tst nu toa
is er pok nog gesn enkel ruit gesnauveld"
Dit geagt te denken, oírs vizler staat dus scherp
€n seruur. Ue habben al vgnomen dat onzg tegen-
sianders al beginnen te huilen als zÊ onz6 nea{n
horen. flh ja, daar zullen uij niet mee zitten,
rrrê denken maar de eerste klap is eÊn daalder
uaa rd, Nu zrjn L,a uitgeschravÊn, uant de plicht
roapt L,aËrr Ll€ krijgen san duurloop te verduran
vsn Ftaulus de Boskabsuter an dat liegt er noolt
ofir r,le hopan voor Kerst sn 0ud-Nieuur terug te
zijn, om 

.samen 
met U te geniaten van een Vralíjk

Kerstfeest sn een gelukkig 1982n Tot volgand
jaar, drink langzaam en knal zacht en eet lekkar.

hoo gachtand
tt0e F.ll. Kabouter t.liek

Jaminar dat daza pi.et
ËÊan spelsnd v,v.lid is.
/l'
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UIï5LAG 5Ci-IUTJASA VOND IN ONZI UCLGIN'JE CLUEKRAí!T.
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ïn de afgelopen Lreken is in het redalitieteam eenuisseling van de brficht opgetreden.Leo Groetelaersheeft gerneend ar sen punt achler te moeten zettsnuat betreft de l-ay out \terzarging van de voetbal-krant.
lu laatste jaren heeft hij veel gedaan om dekrant een voluassen uiterlijk te geven €n daar
lij l??r r.,lj dachten ook voÍ1edig in geslaagd.
Dat_hij Br mse stopt uÍnden Lrij jammeirhet iaImoeite kosten om hetzelfde peil ie kunnen hand-
h a ven.
Na rJit aFhakerr zaten Lrij in de redaktÍe mel eenvacature maar Uiebe de Roos vonden LJa bereid
deze leemte op te vullenrzodat r.re ook de rest
van dit seÍzosn op volle sterkte doordraaien.
Lle zullan ons best blijven doen U een zo goedmogelijk produkt voor te schotelen ên vragandaarbÍj Uu hulo.door veal 6n op tijd Uu copyin te leveren.Hang er niet zo tegenaan anschrijf dat stukje als de leÍder Br om vraagt.Het inleveradres voor de copy bfijft hetzetFde
GttRT DE VRlfsrskoallereed 1?.ren dus NItT
HOTTL GOERRI5.
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Horizontaal

10
11
1?
4.7ÍJ

15
tb
19
7-1

,3stap
iemand dis líjnen
op het voetbalLeld zet
ve rbrandingsrest
jo ngema n
immer
o ntk enning
lof
arg
I i dr,roo rd
vervosrmiddel" ouer
ulater (r. v. )

23 kraan
24 bekende voetbaLclub
26 opbergruimte
2V afgemat.
28 en omstreken (afk.)
?9 vent, kerel
30 gezichtsdeel (m.u.)
34 sehep
35 sooedig
37 tagen over (afk,)
38 farnilÍalid
41 dik
l1? balsport

Uertikaal

1 dier
2 spil
3 eÊn zekere
4 krachtsport
5 Àmeterdams peil(afk)
6 mand
7 afgamat,
B ui tro ep
9 Nederl.ands Televisie

Stichting (afk, )
mei e j esnaam
nee ( Engels)
boodschaFper
CIpr0 erling
keukengerei
eette vrouL,
haarkl eur
nimn e r
schop
van af(afk. )familielid
verbindi ngsstuk
famililid
o nde rs t eek
plaats in Gelderland
Noord Atlantische
Verdrags 0rganisatie
z eehond
rnÍlitaire eenheid

( afk)
reeds
rlerenigde irJaties q af k)

11
13
16
17
18
1U
21
t/.
23
24
25
26
29
31
32
33

34
39

4A
41

pglsssi-tq "qgqFer vi qllekaegS..jg,

mi ni s ter veehandelaar
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