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Uit het Jaarverslaq seizoen r82-r83.

hja de bestuutsverkiezÍ.ng op de I lgsmeen Ledenvergade-
ring d.d. 18r06,t82 is het bestuur els volgt samenga-
st,eld:
lJ, I randsma t
J. l'lijnhBer,
K. Jelsma t
T. V.d*Íïger,
lYi. Kleef st ra,
Joh. Erouuert
U. Huisrnan,

VOOIZT
secr. (thans H. Hart,mans).
penm.
vlca-voo rz . j eugdzaken.
terreinbeheer.
rnateriaalbeheer,
technische zaken etc.



!1s opvolger vcor Henk de Jongp die namens cje V" V"
0ldeboorn'ca,7 jaar in de Gemeentelijke Sportraad
zitting had, is met inqang lran 2 jan. j.lr vool-
zitter Brandsma als zodanig gËkozÊn,
lledio novefiber tBZ bijêÊnkomst leiders der div. etfl-
tallen en bestuur nra.v. klachten dat men over te
veel(J) spelers per elflta1 beschikte. Per elftal toen
de sterkte teruggebracht naar ca 15 spelers Fer elftal.
fílet uitzondering van het 7n en het aOe(uelke dertrestrt
toegeschoven kreeg.). Éên maand later slechts had men
te kampen met een tekort aan spelBtsero.rr
0ok dit uerd ueer zo goed en zo kuaad als het gÍngt
op gelo st.
Best,uurlijk gazien verliep dit seizoen vrij redelijk.
In tegenstelling tot het vori.g seizoen had nu elk
elftal een leider en, behalve bij het tueecje, verliep
alles vrij redelijk. Uoor het tueede zaL vermoedelijk
Êen nieuue lei"der gezocht moeteh r^rordenj
"Good o1dÍr Gerrit 0tter zal Albert, Nijholt vervanqen
als 1eÍder van het lste elfta1. ïrainer Jan v,d.Berg
blijft ook het komdende saizoen de 0ldeboornsters
traineni
Bij de senj.oren hadden L,e dit seizoen 7 gevallen
V0ordestrafcommissie'3keereenberisping,2x
1 uedstrijd schorsing, 1x g6Én straf(J) , 1x 2 ured-
strijden schorsing,
De straffen lieFen niet altijd even paraleL met da
geoleegde overtred ingenp Íràar'die beslissingen lig-
gen geheel bij de strafcommissie FUB uiteraard, al
bestaat de mening r,rel dat er soms met tuee maten ge-
rnglgn r,lordt....,. oBij de junioren slechts 1 schorsing(.Al-*) voor tuee
r.ledst ri j den.
Het 60- jarig bestaan( 3ubileunr), r.rel.ke Lrs dit jaar
mochten vieren is sober gevierd, gelet oF Het, feit
dat de toestand van de klubkas ons ueinig keus ]iet.
Toch rrlas 6Én en ander uellicht iets beter uit de
verf gekomen Lrare het niet dat €en benoemd z.q.
Jubileum. Commissie het halverr.rege volledig voor ge-
zien hield, Ue mseten ur6t de Jeugdeomissie in deze i
dank zegqÊn voor a1 r,rat zij die daq voor de jeugd
heef t gedaan,l J

De shar.rls ( s jaals ) Oie Lre ter gelegenheid van het
60-jariq jubileum meenden te moeten aËnschaffenn
bleek niet €ren onverdeeld succes te zijn..,...
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Gerukkig nadden ue ëï ii;i^;!,ï.:,,j r-iË3i;sj.c, Js dacírieneersi ue kunn*n Ër i;ei eir,k*ie i.iiJr;íJi,-rrrjen sií jlËn, "..,lJet mees** opuellende dÍt s*i zo*n, lí ir<t ne, ciat ;;- 
-

€Én spQnsêr voor shirL-reklRnis kanaeÁ vindán, hei-uelk voor he{: eerst in de geschiecjsnis van cje K.ff.u.g,dó* ni"; de amateur u*r*rrigingen Qsvoerd mocht r.rordÊn.le heer í:appen rjen de "IJierán Í1i,-.'ri àieet bereid de
",j. LJ' iildeb*crn voor nax.3 jaar te span*u""n irosr esn+*of,aalbecraq{incrusier rráaing; 

";;;loi*ur r3.nilcr-*.liaarnaant boden i-ratel iroerres Ën tJe heer rJijdam hetcerste eL Êtel nieuue traininqspaict<*n 
""", aodet cnseerst,e als BÊn _coed../srzorgl visiteta;rt;1* vosï rie

I: Y.!ldqbcorn kàn fungerern
:: j.,!?::rï:*::"1:l'", {oeosei<eurd op rie : tË.1eden ïre}*l'=uërrir! ru*Uêc,ó1, tJÉfd 0.í?t. beSlOtgn , ÉSni:eid inlr*t ciubtenue te^'oiBngen t lui.iniC,-Jet' i:ertikarsrzuarte $treoen, ZiJlnT- enAffilffieïrf K,igqES *n-,",etl"t ÍnËanq \.1an sËf!ËËï.rfi"flrgl. 

-

Uanr Í* juniren et.c. ureict een ovêreangsregel van áênj*.er.ing*voÊrrJ. *eze zurlen dus pe; rËiiour., rg'r.-rÉiat,oak in bouen cnschreven tenup ,ril"unffi-s1--'[incie dus var] de zï,jêrLe gh j.its., 
"'3i-nds rjs voor j.*grstoruen kan de U, v"$rdebaorn hsia*sniel mper i:eschikkan aver Bên kentine, 0e naruu:.*eJ-ernenten trleken sterkBr dan het hsuten nnndqeuouuhpl:*o ,r.Ju a | é .

uaor:' Ëranris&a heeft Ëp de íj.1Ê.r-edenuarnarJerinr
\.,4n ?{1,5. I $3 aangeboden de i<unËi;;- ["; 

";;;;I*-".,1*r-
i;rcndi r,:eer np i:é bsuuen "n J*ri í"à.-[., iiuur,rj ir,'*iqeir i:eheer o L/8r te crragen aan de v. 11. ilr.iieboc rnmet ;rl i,raf. er op gf'-ean(in) zit,., Deze g*s.t,* L,Erdt9ïr sp orijs gÉsteld door de Êiq,Ledenvérgad*ringuÍi*r*arci,
i{el, *a*hi,en l.s nu np Eoedkeuring f,ameenle e, Cnfen aclie uan het besiuur sÍn rïeer ceerneilr,ers vo{}rL.altar''ioi;r'r te LrÊrv#n, h*Bf t *eni,?,r-;;;;i Laat g*bcakt"i]* re*ultatan van de $iuGrse erf{ar^J.en u.srsn iainágrao.sklcur'ig {tit seizc!eft. liet t sle iïtc}Esf ,:jecradsre nen hqai 2d* dacht zeker $r rnr.:eL aàár esn .l,rt;;-;;;;"schiL tugsen cns bri*ir,*n €n der;larJeercre ;iu$ cioko " .i): r,'nLïe!ige stnnrJer-, zuli U elrJprs r.rel i'dj.t nlub-biad aent,rei"fsn"
Lalen'de ní*t j.n urr:k a,reisn *Ír *rnbersÍ ailerleiverzinsels te bsder-iken h':e ssr: ên rndei.Ln*h inofl€-

.-*:1""*



1Íjk LJas etcretcra. maar met zijn allen proberen
zo vlug mogelijk het verloren gegane terreÍn t,e
herovêren. Harmonieus samenL,stkend, met zfn aIlen,
moet toch fiagelljk zijn, dachten Lrij.
tlij llsnsen Jan v,d"BeFgr lelders en sp€1Brs veà1 r,rijs-
heid Ên overtuigingskracht toe voor het nieuu,e sei-
zoen, r,relke begint in het ueekend van 10'11 seFtr 3o s*
fen r.iaek eerder zijn de dÍverse bekerLjedstrijden u,aar
onder .de Freonskipsbekêr(1ste).

ffia hastuur

-0 -o -o -o -o -o-o -o -o -0-o -o-o -0 -o -o-o -o-o-o -0-o-o _o-o _o-

Van de Jeuqdgomm.

I ndeling training o.1. L/,

P, Tysma
H, CosLerbaan.

De t,raining begint na de bour,lvakvakantie sp L,oensdag.

De tijden zijn: 5.30 6.
6.30 7.
?.30 - 8.

De f en F pupillen trainen o

Dit vinds plaats op dinsdag.

D.

f,.
30

30

30

UU T.

UUXr

UU T.

t 1r V.
en

j un,
j un,
j un.

Joh. v,d.Sluis
Frits Bies"



rg :.i,i:*iing Ë,Êi- e ii i,.J. r,,át' ;rr;.r,*i; fiE

l-jun, -5. FlÍnsfia o,..o.r,ó
C- jun. R. Brour.lgr......, I
D-jun. Li. Jelsfflár,o,,.t$
[-pup. C, Vo0lstra.,...r
t-pup. J, Uoenslra, y Uaringa,

,U.zietr_r*rij komen nogal urat ieiders teUie heeft noo eên uu;tjê ouu" o, dezeleiden? ? -

ÀËJutíL r.

knrt,
jeugd te

Nog een mededeling van rJe jeugdcommissie:
?," u::qoedinq vooi hg!,i5Ë"nr r.rêt bestemd ischauffeurr DÊr jeugdlÍd;-i; vastgesteld ep:

bege-

voor de

r -jun. :

f-jun":
D-jun";

De leider

f 2r50,
ÊnI Lr--

Êat z:_)a_

ontvangt en

5leutels en
J. [,i uarre.

[-pup. f1 r --,
F-Fup" f1, --.

verdeeld het per auta.
verbandkist,jes ínleveren bij

-o *o -o _g _o _o_o _0_o_o _o-o-0

H, v. Dijk,

-o -0 -0 -o -o _o *o _o _o _0_o _0-t] -
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ïndel"Lno elftal"len Knmpetitie seizoen 83lA4.

^ 
i,,*

". Í\Jllr*
.tY. 5l.nnerna.

Joh. Foepjes.
R, Ueldrnan.
H. v. Dijk,
B " de L. eeuu.
l-{n Dijkstra,
F, Kleefstra,
i. UÍsser.
i{, Iisema,
G. v.Kalsbeek"
J, de Graaf.
0. v" d,Íïeulen.
T. Poepjes"
Ll , Iisema.
5. Uisser,
H, Branderïra.

Leiciers:
5" ËlntsÍnBr
l-'1. iiasterbaan"

c -'igu
Li, Ueldman.
Jan Uisssl'.
5.0osterbahn,
R. Kooistra,
K.. Reitsma,
R.J. de Uegi.
J. Teun,i ss en,
R. fyzinga,
J. 1-ysma.
L, J.UeÍdenaar.
T. Roggendorff.
iíl lla m,ra vurr,a

í. Llarmerdam,
H. Bourna.
l-,l , v, d,Pl eulen.
U. Uink,

fi. BrBuuer.
P. Tysrna.

Leiders:
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D.Dun. I.*ai_

F. IeÊrres.
J. Schiere.
L,K.Foepjee.
5. de Roos.
5. H, v. Zincieren.
R. Jelslna.
X.0nderuater.
T j. Akkerrnan.
J. Cnossen.
[. tuarr'e. '

J. Voolstra.
C, Brandinga,
5. de Jong,
K, Fritsma.

L ei dersj

f. DUo. :

-

Joh.Poepjes.
J.H.Hcrfstra,
ê. Ueenstra,
3,P.5teinvoorn.
N.Ë.Uaringa,
D. J. ïamminga.
U, Huisman.
5. Zraaagstra.
L . Ho'ek st ra .
T. de Uries.
P. de Uries.
H.v.d.Krieke.
f . v.drUoude.

Leiders.:
Íï. Uoolstfa.
C, Vool3tra,

fr PUD.:
%

H. IdsinEa.
F.i:.i4alsbeek,
S. llegnst ra.
U. Dijkstra.
H. Ue€rman,
P, Poepjes.
U, Noppert.
H. de Uries,
R. Uarmerdam.
T. Quarrê.
J. v.-Praag,
L eiders :
J. Veenstra.
Y. Uariilga.

5sur. J. Qua116,
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A fqevserde leden

L i d.nump.g{j

0311. Í
a494
0486
04e0
4317
003 2
01 86
n0s0
0058
4497
007?
0360
0489
o442
437 4
041 0
029 3
0455
447 4
a1n
4273
01 28
a1 29
a4a4
041 5
048 3
0454
o467
a27 4
0434
c237

Naam. I

J. Akkerman.
J, Baayma.
J. ErouueD.
J. f rnmelkamp.
R, de Groot.
Ch r. Harde veL d.
I, Hemminga. D.J. Kalsbeek.
R, KnoI.
Ê, Kroon.
J. iÍlijnheer. D,
C, lYiulder.
ívl. Nuyts. D.
6. K. Riemersma. D,
Ívl. Roggendorff.
J. v.d, 51uis. D.
H.5toker.

S, ï/eenstra,
[''l , Ueerman,
R. Veldstra.
G, Visser.
5. VÍsser.
U. Uisser. D,
r-' . de Vri es,F. de Vrie6.
H. de Uries.
S. Uagenaar.
B. Uaringa.
P, Ypmá,
S, H. v. Zinderen,
i.v.d.Ual.

D,

l\-::-'-
r r=----{\).( - -''r+"',-< 

z'tÉ&,// htN// Vg
Q;-
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Nieuue Leden I BZ/, 83-
n50c
0 501
8503
050/t
ils0 5
0 506
0 507
0508
il 5n9
051 fi
0511
0512
0513
051/r

A ,1.{ . fri j skamp 
"J, Fokkema,

J. Quarrê,
U. Noppert.
H. Ueerman.
P. Poepjes,
J, CnossÊn.
H. de Uries,
Ê, Uarmerdam.
H. Hartmans,
{Yl 

" 
v, d.Uerf .

J. v. Praag.
U. J, Ykeme.
U. de Uries.

KL UBTI

Zsals reeds eerder indit nobere krubblaci is verkoncii*cJi.s. op de algemÊnË IedenL,erga!ering uun igÊ2 
"""ïï.ït;r*dat- met. inqanE uan seizoen lggSil6Srr-af f e voor Nlctebo*rnspelende voetbalr.ers een r*rit 

- 
shirt, zu,árie broek Ën ui.itekousen zulj.en dragen. Hat shirt **i-i-i*r"f* strepen, debrsek met 3 r^ritt*-?!repen en de kousen 

-nret 
3zuarro strep*n.'iliLt. U er goede notitle van n***n-J;; het met dË eÊrsi;;ï:qende uedstrijd het reeds z0vÊï is?

-- I l--



ïVEDSïRIJD

EIfteI
ZONDAG 0l_ DEB0B RN 1 - B!N UUH-0S 1 .

De laatste kompetitie-r,redstrijd op dinsdagavond 10 meiuerd begonnen met de uetenschap-J"i-uorf"na seizoen inde 7e klasse moet urorden doorgebracht, '
Dm toch te proberen deze 1aátste 

-r.,eástri jd r.rinnend afte sluiten, had trainer v.d. Berg-"áÀ-i"tu""r"ijr.*nJ"'
!pstelling bedasht, n.l, !i"'lonkie spits, Kïaai rinksback en piet ars raatste man,0nder regie van scheidsrechter UeUmán ,it f,kkrum uerdde ,r,redstrijd gespeeld gp het oude veld. -r'rede door het. ranF? gras en misschien ómdat v60r beidepartijen er einqelijË niets me€r op het sper stond, uerder in de eerste helft erg mat gavobtUuiO"Veel balverlies, vooral à-n 0láeuàorn_ii:a*.Fas toen'Braur.rh0s de score opender gaf dit een kleineopleving in de srrijd, en binnen á ;i". -[or,-iïxïË'#"i
een prima doelpunt àe-stand Lresr geJ.ijk trekken.Gedurende de rest van de j e helft, een uat op en neergaande stri jdr uaarbi j Blaur,.rh0s nof 

-ÉÊnmuur 
doelpunteen dus met een Z-l voÀrsprong cie rrlst inging"
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ïn de 2e helft uerd er ural aSrËssiever *Ê5lrrel"rl,Dit leide in eerste.i.nstantie al1een fot uat kleín*
onvriendelijkheden op het veld, maar op aen eeq.ven nD-
ment ulist tBch Harke zi jn derde doelpunt van 

- dit seizs€ilte scoren, 2-2.
BLaur.ih0s probeerde hierna vía enkere counlers toch noqde volle urinst naar zich toe te trekken, maar sli;agdahíerin niet,
len gelijk spel dus, maar ja, ie kunt niet artijd r.rinnen.

Uat verder nCIg het vermelden uaard is;
dat Jan Èieester deze r^ledstrijd afr,rezig Lias, frr.lin enRonald v.d. Krieke op de uissel zaten en ondergetekende
,di t sei zo en uederom zonder st raf i s doo rgekomen,

Frettige vakantíe.

T i nus.

.... over tf sponserrÊn tt giegprokêt1.. *
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Hlft#r entennns

!,,irsl-Ë.tjm3-*..0!pFto ,* c-5,

Za Lerdaq om kr.lari, o uËr 6án vert rcl<ken ui j net ÊÊn
viacht supporterr (ul uisser en Ho tissierbaen) naar Jub-
b'egar uë zouden sm Éên uur vsrtrekken, maar r, iikkerman
kuam niel opdagÊn.
Eij aankomst snaL r:nkleden en het, ueld oor
ioiet r*iat inschopoen Lras het Ên 2 uur hei fii;it,signaal
ván cia scheirJsrecht,er \/oor Ce aflra;r"

iiet L/as van.onzÉ kant e*Êr fraai vceÈbal iniei l* cn-deescheiden vên het 1e zonoag), r.ra.i: gauu resui taerd* i.neen nooi doeJ-punty gÊmaakt darr I,juman íHar* of broern1k, dat, ureet ik niet meeri 
"0ok Kalsbeek ïJilren maakle in de eeret,e hei_ft eÊn dosi-punf" *

ikn- onderqetekenrie, urerrl _neuieseld voor ÊËn gastspeler,ïijdens mijn dsuchen heeft L. rikkernen de st,ind i; d;
t,ueede helf t oF il-3 gebracht {hetr ik dus niel gezien.r,

Na orrciêueÊt ssn half uur g€sileeLd te hebbêDr r.rardCebal CIp Kalebeek Uilierir gesreeld Ën ging e, alè F*r.; h..:a.sall*en van dor:r, ds.laatstË mËn uou ujii.ie* L'oe teqenhnu-ddn, hij probesrda hem nn$ bij zi.Ín snirt te óakken"í'!lear hij kon hsrrr niet bÍjhr:uden (tcqíscnio naer '*jiiíerirbleef haken bíj rJa keener3
f.inE sÊ n vijf nrinulen later r,ierd uiii.em in hÊ,1 straf*
echspgebied ondsruit, qeinaaicj"
(:" gema,ei.d, e$ kur: jË ,:et 'ueI ncefi8i-ti.
Fanalty dus, die i,.rerd gc*d afgerond riocr rie Langs nen
Jtn Hrnesl i3-4,
7.* kuran ï" r?affkema nak nsq eefi kanr t*i scÊr€no in*l
Êen zeËlr fri*aie lcp ousi de keÉFer, cíie te var uil aijnrjool stsnC, Í*5,

riet hed ruer lj-8 ktj;rnen zijn, nE,&r dit r;as li. !'r i:í5rrb**t naar rJs zin"
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, _ .l{?lgende ueek nog ÊËn r"radstrí jd en r,.rel tegen R.Uo f .
( t-riase Palen).
Als ue zoals tegen Jubbega spelen, dan hsuden ue Ce
ount jes urel rln 0ldeboorn (noop ik).

Dus aankomende zaterdag allemaal naar het sportparkvoor het aanmoedigen van het Zn,

(Onze gastspeler nog bedankt
voor het mede spelen)

P. de Uries.
0LDtg00RN 2 - il.D.]t...:

Na een gelijkspel van vorige ureek Bn nog steeds kansop degradatie, gÍngen ue het veld op en piobeerden teuinnen van 0.D.1/.
0nze grBnsrechter r,rilde niet vraggen, omdat er een oudevriend van hern de uedstri-jd zou leiden.
0p het veld klaargestaan uerd er 1 minuut stÍ}te in aehLgenoÍnen, orndat een jongen van de tegenpartij Lras overle-den, dit alles gebeurde in de stromànde regen.

Na uat omploegen van het veld, kregen uB een.,kans,
volgens. het boekje een prima overspelen van sleger enlvleint naar f'te, deze scoorde, 1-0,
Later krlam Tinus voor de keeper en deed qen prima lopjeen ook dit r,rerd een doelpunt, Z-O.
Ulak voor de pauze scogrde ÉJe teqenpartij.

lïet' een 2-1 voorsprong gingen ue de rust in.
Nu hadden rr,e de urind vsor, maar toch konden Lre hier niet
van profiteren. 

.

ue konden niet goed msar spelen, 0.D.u* urerd steeds ster*kEr,
Het veld uerd, zeer slecht, zo glad als een aal in aen
ermmer met snot. '
fr kuamen steeds meer overtredingen.
De tegenpartij glng nCIg een keer scoren. In deze stand,
2-2 kuam qBBn verandering meer"

De inzet van ons Lras er uel, maar r,.rinnen lukte niet.
Ue hebben nog een kansli zoals de geleerden zeggen,
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In de box hebban
gado uch st,
En toen vlug naar
r"ras het !Jeer niet
r89Ên ÊfiZr

a

de match op de T, U.
beter dan bij ons

kijken, ook daar
regen - regen

Lje nog GVer de r.ledstrijd nageoraat en

qtOEB00FN - rRNSlJÍvl. - De Genie.

? mei om half 10 moesten ure in de box zi jn.
Us gÍngen ev€n 1n schoppen^ toen kregan Lrs áe opstellingLe horan. Dat vonden r.le r.rer ê€n qoeíe opstellinqr ---
Eyen later ging hat fluitja van Harke,uij hadden kant gekozen, Irnsum had dus de aftrap.ue hadden r.lel goede kanóen, maar het begon met nummer10. Het Lras elganlijk miJn schuld ook nàg, maar daarkonden LJij ook nlats rnaei aan doen, het, r^,as al 0-1.

De 2e helft uias begonnen en nog geen l0minuten, daarL'as esn pBnaÍty door uoutJan, hij Ëon er ook nlks aandoen uant e1s hij het niet had gádaan, had hÍj een-bloed-neus gehad,
Oat l,rag dus A-2, nu moest er toch r,lat komen, sn noggeen 5 min. Later dooï e€n voorzet van JohaÁ een bËelgeongelukkig op Hilbrand zlJn bir, maar het L,as 

""n-óÀui,1-2.
Íïaar nu moest er nog maar t hebban rsÈ êkkerman hadgezegd dat ue hier qelijk spEI Lreg moesten halen endaar uas Lea al_met linÈsr a'r qoár, hi j r.ras ook lÍnks,maar het r"las Z-2.
Ous ue hadden tot nu toe gedaan uat{ikkerman ze!.rk vrosg aan Harke hsetang het nog ""u, hij iei-"og r
mi nuut.
Nou gn daar uas het dan zovgr een penalty voor o.srue zeiden allemaar dat Johan hem moest nemen hij 

"frr-telde nog tegen maar hij had gÊen kans.
{! zag naar niet, hij ráakte ónderkant rat, ik dacht
9i*_gaal over, maar nat geluich stelde me gerust, 3-?.[n Irnsum had nog maar nát de aftrap gÊnomsn en Harkefluite 

^f q ue haddenodus geL,onnÊn t,egán de tueede inda competitie.
Oat L,as dus 4 puntan ín 2 dagenl dat kon dus nietbeter, of uel,

Sietze fr kkerífian,
P,5.: Eedankt Johan, Leo, Frank Bn Iïerinus. 
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