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H€t lBEk de redactie van ons
clubblad een goeíj idee om Ín
navolqing van de Kf RSTuitqave
van 1980 ook nu een speciale
editie te maken, een extra dikke
KIRSTKR \T.
0ok nu kreqen de verenigingen
pla:tsruimte orn hun doelstel-
linqrkerst-en nieuujaarsqroet
Írver t-e btengen.
Hier tussen door cie uensen van
o nze vasle adverteerders.
fen moo i -initiatief van de
red rctieron ;indere rrereniginqen
de ruimte te oeven, zich tot, de
,BDANSTfil.9!r te kunnen richten.
Velen hetrben ueiniq mogelijk-
heden.
In Ceze drukke decembermaand
geefi hei- exlra veel uerk voor
de redaclie en de voetbal-
verenigi nq prijst zich dan cck
qelukkiq dat uij zorn enthcus j.-
:rste mensen echLBr het ci.r..rbbIai1
heeFi. staan.
Ue hopen dat U met heL lezen val
de Xir'15ïKllliNT in deze dagen nel
zrn lange avonden, veeJ- plezier
;u1t bele',ren.
llisschi.en r,rei net zoveel als
slr:ks lanq3 de lijn oo het
voetbal vel d, bi j de verrichtinqerr
uan Éênrons dorp '-,slltienLioorC:-r -
end elltal-

i-]i T H[:]ïUUR.
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SPORTRAAD UTINGERADEEL

$lrorl FaErd

In een gezanenlijke uitgave van ale vereniglngen in Oldeboornhoort natuurlijk ook een stukje van de Sportiaad.

De Sportraad bestaat imncrrs voornanelijk uit verteEenvrroor-*Í6ors uit d.e sportverenigingen, r.relisnaar niet alleen uit
Olèeboorn, masr er'zitten toch heel wat Boarnsters in.
Hoe de Spoxtraad. er volgend jaar in d.e nieuwe gemeente
Soarnsterhj-n zal gaan qiÈzien, 1s nu nog niet Àet zeker-
held. te ste1len. De Sport heeft echter [een afwachtend.e hou-ding aargenonen, naar het initlatief in ej-gen handen ge-
nonen. Als u d.it leest zal er nanens d.e gehele sport ín de
Bemeenten Uti-ngeradeel, Raurarerd.erhen en Id-aarileràd,ee1 d.errVerord.ening Sportraad. Boornsterbenlt aan d.e d.rie Irethou-
dem sportzaken zijn aangebod.en.

In deze verordening staat hoe wij als spott in de ni.euwe
geroeente graag onze belangen behartigd. willen zien. Met
andere woord.en: er moet ueer een sportraad konenl

Het is natuurlijk niet te voorspellen of ons
aangenornen. Zo,u dat wel het geval zijn, dan
Sportraad. op één zeer belangrijk punt áf van
zoals wij d.ie nu hebben.
Het is misschien wel nutti-g on d.at hier even

tot nu toe hadden zitting in de Sportraad vert egenwoord.igers
van de in de gerneente gevestigde sportvereni ginfen. per Èakvan_sport kond.en maxinaal 2 of 7 vert egenwooraifers benoend.
word.en.
Dit gaat nu verand.eren :
ln e1k d"orp kont er, naast de Sportraad, een plaatselijke
sportconnissie. In deze cornnissie, d.ie tot tsàk heeft àe
Sportraad bij te staan, kunnen alle verenigingen vextegen-
woordigd- nord.en.
Uit d.eze corornissie zal (in het geval Oldeboorn) één lid. voor
de Sportraad gekozen woxden. Deze zal alus d.e *emen van zí jn/
laar dorp in de Sportrsad. naar voren Eoeten brengen en vooi
d^e belangen d.aarvan op moeten koioen.
Per tak van sport is er nu dus geen naxÍrnurn aantal vertegen-
woordigers vastgesteld. On de Sportraad een zo breed roogó-liJk d.raagvlak te geven, zal er naar gestreefd. nooeten wór-
d.en soveel 

_ 
raogeli j k soorten sport in de Sportraad. te kri jg'en.

Deze verand.ering is nlet d.e enige, naar wel een zeer 1n h-et oog
1op ende .

voorstel wordt
vijkt de nj.euwe
de Sportraacl

uit te leggen:
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?:-:*:I "oor het verdwijnel-van onze geneente, krijgen desport acconodatÍ es nog een flinke oppeÈpu".!e sportraad is zeer-gelukkig net [éi'ieii, d.at de oude wenslen - entr nu toch uÍt [ekonen-i.s. ;Ën -frei gyrnlokaal in Olde_boorn - én een sportháI
Voor beid.e olannèn uitgevoerd. zullen zijn, zal er nog heelwat-noeten |ebeuren. vóor vrat r"t"èit-á" sporthar hebben wecle datum voor cle le paal^ar septanà.-zát""àÀerià;";-ii-áu:'cenler zal hij mer vèet_ reesÈeii;r oe"iooo ií aJ-áïoná àà"de Feansterd.yk v erd.wi j n en .

0nze wens aan alle sporters- en hun supporters is d.an ook.dat zij in het nieuwà jaar in 
";;-B;;á5-làáà"aiË:.à'^J"ËËi'genieten van goede spoitacconoa"fiË". 

*-

J. Pieters-d.e idit, secretaresse.

.---v*1'----.r

,W*g.'rlKsmnrr,is
Uij r,lensen alle Iezers van deze

Kerstkrant prettige k ers t dag en

Ên een voorspoedig en sportlef 'l 984.

8. DE LEEUW r ACHTEBOM 20 r OLDEEOORN r.teÍoontsso



q'UIh{ef"UB
OIpDTBOORN

Graag vlllen we meedoea aan dlt leuke inittatlef
van de Ïoans ter Voetbalvereniglng.
ZiJ vêrzorgên steedsrop keurl8E wiJzeronzl corFocaties,
zodat we nu eens wat terug kunnea doent'

De lPuinclub is kingaaroerhand een begrlp ln Oldebooïatl
Maar wist U, dêt e? Eaar eêÍr_k1eia percentage van de ruln
honderd ledàn ln oldeboorn sóent? :

Elke laatste Dinsdag van de naand kouen uÍt alle
rindstreken van FrÍesland de liefhebbars vam tuln en Plant
naa! Ítt Àndringabris Í.Een groot deel van de 1l Jarenr dat
de Tuinclub nu bestaat, hebben ïe hier onsÍstekkÍer g€haat 3

le gezeL1-lgheid staat, op de bi Jeenkoostenrhoog Ln
het vaanilel, terwiJl we veel nln elkaar kunaen lerent
vooral door het ruilen van planten, st€kken en zadên.

Ieder l-lil heeft zo zlJn elgen Lnbleng en epeclale
lnteressesrwat de tuln e.d. betreft.
Ons oudste lÍd ían 86J4ar knipt nog geregel.d haar hegje
voor het huls I

Daarrraast hebben we ook vakkundlge Lnleidere te gast,
dl-e dan de avond velzorgen net een leerzaam onilerverp.

Groerre cursussen worden gegeven in ttDe EynstlrbloreÍ,
aan he t l,les teln, over Kaner?lanten, BloenschÍkkenr{ruldàn,
$atuutlijk TulnierenrNatuurkennLs e.d,

['wee kee? per Jaar maken we een uitstapje naar
kwekeriJenrkruídentulnen, nodeltuinenrveilLng,
tentoonstef 1íngen, nusea e.d.

Korot U eens €en avondJe neenaken blJ onze
TUTNCIÏI3?

Eet zal U vast goed beva1Len3

WÍj wi1len a1le Boansters en speciaal de
V.V 

"OLDE3OORN, 
goede Kerstdagen toeuensên,

net een groen en fleurig 1!B{!!
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Prettlqe Kerstdagen en

Gelukklg Nieur.rjaar.

zelÍbediening-
H.Huisman
Weaze 3l
Oldeboorn

ffi é.Wfu
Tafelt enni svereniging rtOld.eboornrt nu

TAFIT,,TENNISVEREI'IÏ GING NUf INGERADEEL x .

2 enthóuslaste tafeltennisers ln Oldeboom, d.ie speeldenln en 11d. waren van de t afeltennisverenigirig ,rAkkiurn",
kwamen op het ldee on ook in OLd.eboorn d.ó gèlegenheid te
schapen deze sport te beoefenen.

Dit id.ee leidd.e tot de oprlcbting van tafeltennlsvere-niSine rroLdeboornrt. Vanaf de stait van dae verenigingbleek al eeteen, tlat er in een behoefte werd. vooriiei.
Practische.overwegingea (b.v. bestuur, kosten, gediplo-
neerde trainer, enz. ) hebben geleid tot het sár,èngaàn
roet cle.vereniging in Akkrun. lloen d.it samengaan eènnaal
een f eit r,rras, is spontaan gekozen voor naa&sverand.erins.
De verenigingen in OLd.eboorn en Akkrun san,en heten te--
qenwoordig Itafeltenni.sverenigiag Utingeradeel".
Voor deze. naan is gekozen om d,e naan vàn de verdwijnen_
d.e geneente in de toekonst te behouden.

Vooral -bij d.e j eugd. leeft cle tafeltennis spo rt sterk.
pilap.d.e start vorig jaar septenber hebbei wij al eentwintigtal j eugdled en.
Ook de seni.oren hebben b1i.jk gegeven van hun belangstel-ling voor d.eze sport.
'Natuurlijk zouden wÍj blij zijn net uÍtbreid.ing van onsledenbestand (vooral senióren, waarvan !Íe nu ongeveerlQ stuks hebben, zijn wetkon).
Dábnaast-zijn roet naoe J eugdled.en in d.e Ieeftijdsklas_
se van 10 tot Ii jaar ueLkon.
Dat neent niet lregr d.at ieder, oageacht leeftijd, naa
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of vrouu, meisje of jongen, welkon is om kennis te rna_kdh of d.e kennismaking te hernieuwen net d.e tafelten_nissport.
De gelegenheid hiervoor 1s op naand.agavond. vanaf 9 uuren 's zaterdagsniddags vanaf I uur.
0p d.eze tijclen wordt door verschillend.e groepen ge_traind of zomaar een batletje geslagen.!Íi1t u vreÈen in uelke groep-u [.et bóste thuis zou boren,
neem d. an even kontakt op net:
EeLke Pieters, tel. 1477 ot Henk Dijkstra, tel . I/I4.
!,lij uensen iedereen prettige kerstd.agen en een sportiefnleuwj aar.

f afel-tennisvereniging t'Utingeradeelr',
llel ke R. Piet ers .

o

Lby u-..*".r rr,- r.rz tLol.e,1- <rL,t- f rt-atr 6;:_
v*otff.4 cn-e-(',L L)r,.71.)F.rr.{,3 lgt.r.

'-ln 
-p. J1-4..L,ë1, k.bt;i-
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VO G E I, I./A C H T O L D E BO O R N

De vogelwacht bestaat nj.et uit mensen die alleen maar eier_zoeken. Juist de vogelwachters zijn na de raaptijd zo belane_rUK om zlch voor de nazorg in te zetten. Ztj hebben de kennisom de nesten en de eieren te vinden.
De nazorg bestaat uit let merken of aangeven van de nesten.Wanneer de veehouders in het voorjaar 1àn<tbouwwerk;.il;;á;;moeten uitvoeren kunnen zij een beroep op ae piaai;;iiil;";;_gelwacht doen. De nesten worden dan àangegeven.Verder wordt er control-e- op-de we idevo[ËiËt,"á - 

uitgeoefend.Ieder jaar verzbrgt de Vogálwacht een iropaganda aíona. i{i;"_voor proberen we goede natuurfilms aan te-trekken.00k wordt door: eigen leden en d.onateurs voor verl0 t ingsmateri-aaI gezorgd. rir zijn veet-aI prachtige nestkastjes; ;;;A;il;;;."en voedertafels in de verloting.
's Winters helpen wê mêt het -vËrzorgen van de vog5els doór zete voederen. Hierbij ziJn ook de dorpËeencien.verder wordt er ieder, jaar een excirrsie naar éên van de eir_andenof een ander natuurgebied georganiseerà.

Eigen ruiten ingooien . . .

*u 1o

.rf.t'&t u* .

- " 
r"^o'*l;Ë:];.tï"". :'' "'

\%:-T:ï";'%?':""'
oo*-

In dczt:A! met de nogal ,,vetdunde spuling,, is hetoonlo*.ketuk-cxrn k bezuinigen op t dtuur en milieu.
A:*T " het meer dan ooit ,rodig, dqt natuur&,
saermngso.ganis4rics iedereen lqten wetea, met wc!-

!^I!r9:t1, o-O, ze bezis zijn. k zijn nosot .cns
zqKcn, dre tot mityerstsddcn leiden, em *o, 

""*wat te noemen: hct behet vsn notuurtcïeinen en von
, Jngclltjehn,'-

f-.-1. kSrtt
Lokk;ch tgBr.

t,/

Es 12 ót t tci Je
krytt tnr tnci

+ê.st l;:ttc

'EgJu-eh
//"ízlt't-n- -t:

tr.tu. lur;l, ta --?--



goilg0BDtA

Geachte medebeLronefs van 0ldeboorn €n omstreken,
Í'luziekver. Concordia r^ril graag iets vertellen over het rrel
en uee van haar corps. 0e vereniging telt momenteel t 30
Ieden, jeugdleden inb€grepen. LeerlingÊn zíjn zeer uelkom,
mocht U interesse hebben laat het ons r,rsten, u, ij zijn g".rne
bereid om de helpende hand te reiken aan de beginners.
0nze dirigent is de Heer Runia uit Lêau!,arden die kosten
noch moeite spaart om het ons zo aang€naam moqelijk te
maken op onze repetitiën uel_ke op dinsdag uord gehouden
in Hotel Goerres. 0ns corps heeft de Í.0.U. teeiti.lO
bereikt, doch r.rij gaan niet met pensioen, inteqendéel.
Ons 65 jariq bestaan is niet onopqemerkt voorbijqeqaan.
lJij hebben deze mijlpaal gevierd in intieme krinq eÀ L,el
met een boottocht op de friese merÊn urelke zeer in de
smaak vi el .
Naast het corps slaat een drumband uraar. uij altijd op kun-
nen rekenen bij hoogtepunten, oDtochten €n dBrgelijkÊ,
Dat r.las het ual Concordia betreFt, Verder L,ensan uij ieder-
een prettiqÊ f eas tc,a g en €n een voorspoedig 'l 9B 4.

'ICONCORDIA'I .

,d"bqlt 
í""*
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IJSCLUB
' Aldeboarn, dec. 83,

fk de Ysclub uol dit jier har m€lL,urking jean oan lt
krystnOmer f an de v. v. Al-deboarn. ÍYlooglik binne L,e de
aldste Forieniging dlert hjir oan m€ldocht n.1. 115 jier.
Ik ha as skriuurer us ien de alde notulen socht en foen
een skriuuan fan D.J. Ploegsma fan 5 Oec. 19U3 hr.reryn
disse in koart oersicht jor,rt fan de oprJochting yn 1ts69.
Ik citeer:!rIn 1869 opperden enkele Burgers van fne Plaats het idee
dat men te 0ldsboorn oof uel een Ysclub kon oprichtBn en
indÍen men een voorlopig beistuur kon vlnden om dlt te be-
vorderan. Het idee vond spoedig bijval en het uaren de
vol-qende pers. die het eerste b€stuur vormden:
Hend. Jans DÍjkstra
I I1e Jans Dijkstra

schippertt en Uinkelier
Jetze A tzes Oijkstra Gemeenteontvanger
Jan Uiebes de Iïars Ko€m€l-ker
Harmen Hotzes HoFstra Landbourrer
Ruurd Hylkes Uatzema Uêthoudar en lJinkelier
Johan Gearg. Doorenbos Aannemer
Hijlt je Piebes de Graafl schoenmaker en
Dirk P lo eg sma notarisklerk en r.ri nk eL i e r.
Het vroor de uinter hard en spoediq uas het uater in de
Boorn nevens da Boerderij van Sipke wlurks Bottema (thans
K. Hooisma) sterk genoÊg om €en rijderij op schaatsen te
houden. Er ulerd de ingezeten€' a6n lijst ter intekening
aangeboden om zo mooglijk uit die gelden Prijs e6 premle,
ik meen van / 100 €n t50 6n de verdere kosten te be-
strijden. Bij de meeste gegoede burgers ulerd niet vergeefs
aangaklopt zodat de bijbanen in orde uaren de hardrrjderij
kosten dekkend uaren.
De €erste rijdert Lrerd er €en van lYlannen. De baan r,las
spiegelglad, maar de Zondagls tevoren uas het zoo vrese-
líjk koud en bijna storm ueer dat het bestuur van mening
uas dat hÉt Lreer ook ÍIaandaq ongeschlkt zou zíjn, ook met
het oog op de intekenaren en hunne gezinnen dia toch zoo
qaarnê bij de rijderij zoud€n uenschen tegenuoordiq te L,ezen.
H€t Bestuur kuam des Zondagavonds bij van Kalsbeek bij sÊn
om te beraads of de rijderíj op maandag al of niet kon door-
gaan. Er LJerd mst een kleine meerderheid van stemmen be-
sloten de uedstrÍjd te laten doorgaan lrannesr êr 14 rijders
olnst€n aan zouden mededingen. De maandag brak aan met
het zelfde koudb en stormachtigs ueêr en er Liaren sLechts
1_2 rijders, Lraarondar d6 bekende Ulbe v€n Dijk en UoutBr.
De meeste leden van het Bestuur uaren hoeueJ, erg koud
zo heet qernaakt dat de anderen ook toeqaven en de rijdB.ij
zou doorgaan en is doorgegaan.
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Het uras zoo ere snerpende koud en het uoei zo hard dathet {a leden van het bestuur de Piekaniers enz. te erq uras
en man zich met heete koflfie Bn cognac, jenever en
br:rndeuijn in bal;:ns moest houden, uelke een en ander
achter later hunne verslappend€ gevolgen lieten gevoelen.
De rÍjderij L.,ordt gehoudÊn maar rt uerd een treurig vermaakol eiqelijk geen vermaak.
Buiten bastuur en Piekeniers etc. u,as er bijna geen enkele
toeschouuer t€qensuoordig en liet men de uedstrijd zoo
spoediq mogelijk aÊlopen L,aaraan prÍjsr.rinnaar r,le rrJ lJlba van
Díjk. Premle Uouter Schaap. Verkleumd an half suF kuram hetbestuur met hunne onderhorigen tusschen 4-5 uur srmiddagsthuis uel voldaan over de stemming kampstrijd maar overiIensqeheel onvoldaan. Het bestuur had het zich zelf te uijteÁde rijderij te laten doorqaan !,aar geen mensch bij tegeÀ_uoordi! kan zijn en zich daar door het ongenoegen van dêintekenaren o.p, de hals gehaald en verdieÀd ooË.
IJes 

.A 
vonds had de príjsuitreiking plaats bij den KastelijnRaadsveld maar u9s daarbij zoo r,reinig ambi{ie dat ik tËn_minste 10 uur stavonds vertrok. Het lras te veruachtendat de kosten en Nota.rs L,,egêns beloning en verteringÍ.riekeniers leden van bestuur enz. ruim Í93 bedroeg.

Nu zaten de led€n van bestuur als het r,làre met de han_
den .in het haar. Spoeiliq uerd een vÉrqadaring belegdan deed ik het voorstel : uillen ,., e eèn kans van uíug"nhebben om een Ysclub in Uldeboorn van de grond te *rfrgenhet bestuur, uit eigen beurs /93 zou moeten bi.lpassen oÉbetalen. Uelk voorstel met bijna rrlgemene steimen uerdgoedqekeurd en aangenomen, tot r,relÈ tekort mijn persoonruim l1'1 heeft bijgedragen. Een echter, iX zàl de naamniet noemen, onttrok zich daar aan. Deze maatregel vonddoor de intekenaren alleszins toegejuicht maar óokp'.lichtmatig geacht omdat dat door-oÀze schuld de hard_rijd€ríj zoo L,as mislukt en aan niemand innig genot haJverschaft. AI spoediq Lrerd er een Definitiáf'bestuur
b6noamd en traden evenveel als lid der ysclub 0ldeboorntoe. Tot 1B?6 ben ik onafqebroken secretaris geueesten ik moet het tot eer van de undere bestuursleden
z€gqen, er heerste onder ons ruimen harmonie en ue heb-ben gedurende da verscheldene jaren ontzachgelijk veelgenoegen onder en met elkaar beleefld. Uoor àl óok ondervoorzittarschap van 0nzen Uitarden en Hooggeschte HeerBurgemeester Ber.nard Jouke Buma, door uien nog aJ-s aan_denken ::an de club toen zijn eináe reeds nabij rlas r.lerdtoegezonden een mooie 0ranje vlag met begelËidenclebrief r,.re1ke vlêql noq steeds bij hàrdrijderf an op de baanuapperd en príjkt Bn men dan ncg met r,:eemóed aan den tevroeg onlslapen Voorzitter denkt en van hem spreekt.In 1876 traden ik en Jetze Atzes Dijkstra en Johan CÀorq.[Joornbos al of liever uíj bedankten voor ons IÍdmaat_
schap.
Daarvan lias onze opuolgende Heer Burqemeester L"tuliende oorzaak van, Er uias hardrijderij gar,reest en de prijs_
uitdeling kuam den Kastelein eyer-toe, De BurgemeJsterliep op eigen houtje omroepen dat die zou plaais hebbsn
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bij da Roos en deze misplaatste daad deed ons bedankentl
aldus. il skriFt fan D.J. Floegsma.
ïk bin fan betinken dat us doarp nou lêze kin hoe ea
yn Êarder tiden it riden om en ta giÊ en al is de
forienging de ieuu pass€arre Lre binne nog springlibben
6n heapje op in steuig uinterke en nys Ieden binne
fan herte llolkom.

It Best j0r.

speeItunn
vêronrgrng

OLDEBOORN

Hierbij r,lll het speeltuinbestuur gevolg geven aan devtaag om iets in het voetbalkrantje te schrijven. 0e speel_tuin uord heel veel gebruikt in het voorJaai en de zomertot in de late herfst.
0it voorjaar konden uij in sanentaerking met de dienst
urelzíjnszorg van dê Gemeenle UtingeradeeL een nleuu,e Sllj-baan kopen en daar is vael gebruik van gemaakt. Door-vór_schillende oorzakan zijn uij niet meer in staat om de jaar-
lijkse .speeltuinfeesten te organiseren. 0nze plannen iroorde r,rinter zijn om alle instrumanten ueer in orde te
brengen zodat zij in het voorjaar ueer klaar zijn voor hetgebruÍk.
0m Uu herinriering nog sven op te Frisseq, het bestuurbestaat uit: D. Reitsma, S. Uisser, J. Dijkstra enmevr. 5. Rodenburg-v.d.Vlugt.
fílocht er onder U nog zijn die graag de speeltuin uillensteunen en U bent nog geen Donateur, voor jf 2r 50 per jaarkunt U zich altíjd opgeven bij het bestuur.
Verder r.rillen uij U allen een prettige Kerstdagen toe-
LJensen en een qoêd 1984.

wenst relatiee, vri enden en bekender.

prettige kerstdagèn en een voorspo€dig 1984.
.WJ ltteringsue-i. 12-1Q.. Tcl!05663- 1218.
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Graach Foldogge uy oán de oprop om meimekoarren 0t desportFerleningen in soarte fan Kryst en Nij jiers Groet 0tte bringen^oan alle beLJênnÉrs fan AldeboaiÀ plus buurt-skippen. Dêrmei. befiemet 0s.damklub noch n€t iens synhiele territorium uant net allinne 0t Boarn mar ek flan
Í\ kkrum-Tyn je-NíJ Beets-Soarremoarre ensfh. kommê de leden.
8y-És. is it doarpschauvinisme allanq-forbanne, ury I0ke
meimekoarren,,op. as sportbroeders yn 0s damflerienínq''untspannlnq '.
Us prestaasjes Lizze m6ar yn it noFlikke Flak, dan ynit beheljen fan kampioenskippen mei promoasje.
Uy binne fan betinken dat prestaasjes net tán koste fanalles gean moat en it net 0tmakket ual foar klasse jespylje as je je sport mar mei nocht en urille beoefeije,
dàn hauue je it heech6te berikt urat de sport je UieaË ii.n.As elts syn sport belibje koe en L,oe sa as de-ooset ls.hienen .rae^gJin behoefte oan sponsers ta finansl;;i;q-;;
r"raard de 6fgeunst en nijd Forbanne.
Uy.uinskje.elts goede-Krystdagen en ln Seinlch Nij jisr_dat 6s foriening der in stlantsje oan biidrage meii

Bestj0r en lsden damfor.rl0ntspann ing t'.

mklub ,Ontspqnníng,

Ilsloket-koekebakkerljrrDE FRySKI FLA GG Ert
Jelke en Limke Bethlehem

Ulnskje elts een ooed nijier.
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KI(K
HENCUTES OIDEBOORN

,jve[a]s "le Zuart Wlti.en", kan ,:erculeê aL weer bi jna
terug zien. on haar JubileumJaaf.
6,; en JO Jaren met z'n ups en dosns j.s
voor een vereniglnl:. A1 onze leden en
san dit teest deelsenomen en hebben er
herlnnnêring aen oversehouden.

Jac. Knotr Grond- eil Holwêrkcn
rgnst aL ziJn sportvrlênden
prcttige feeatdagcn ên een
voorspocdlg 1984.

toch niet niks
dorpsgenoten hebben
een plezlerige

iloogtepunten rarc'n rel d.e idenonstratle net onze gasten uit
Den ilaa€ en iieerr.nveL n, en de nràalcal Ln dt tent.
.De jeurdnittdêg nêt circus "Saranti,' en de fet gtavond 1n
iiote IrrGoerresr,l
l,Ie kunnen vol vertrouw"l_-!"t nieuwe jaar tegêmoet zieà,aI zulLen er wel fi.nancÍëïe probler"i kor"nl daar d.e ver_bouwing van de gynnastlekzaal in l9S4 gereaíiseerd kant'orden.
We zijn erg bllj dat het eindelÍjk zover is.Langs-deze rreg wlll.èn wlJ graag uecr een iedcl !sd4n1gnvoor de hu1p, steun en beiangsieLl_ingrríant andors zou erzoveêl nÍet kunnen ;;ebcuren.ileroulesí venst u prettige kerstda,qen ên een vo,.rrspoedig1984 toe.
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r,l}'LAa'lli-il1j K ij::.i,trIjG Cll ,jBCcrti, " .

';;ab betekent Pl.agtseli jk Betang voo_r u?iiel heu woorC ze53t het al- : hei koriit op voor d.e beJ ani;envun ons dorp.
lict l:e,ef L eetr bestuur, <lat zich vol-]eCiLïlee.f- en l.lo otronr.;cving var orrs dorp zo ti:.te behoud(;rr, dat het er plezieri6- is omen tc werkerr.
xen aantaL jaren geleden is 0ldeboorn aanë;ewezen al_sI'riesc hernid Dorpr;gezicht r .

'in z et oÍi de
uak,Jh, en

er te !.r on en

C!.ootê tlrug Èn l)(.etrrof Ol(trrboorq.
r't

i

Cp <iie rnanier is heb r;rogeli,jk rueL subsiciie ver.beter:irr*: .:i. 3aÍr Lc bren3en.
'ie;;r1i jltertl_jd zijn e.r eerl aanta_L persotr{j.rn aan hetDe:l1;uu-c ïJoei,ír?oe.:,.1 . Zij vofmeriruleb t leden van helrr.':f,ilan ir) b,rsl: uur, dc vle::k3rcep.
\ol. el,lhor:siesrne zijn zij beziil , tjeirol-peu dcor des_.ur:.Jr-;,.1r vi-rn J: .,cIíeelrLc .:ti Jrlanolo.;isch buÍ.euu ,J.r.el.
-rr;:.)r ii wcr,: iri zi jn ci z.i cl,t b:,ar,.
:,.1*"li-r,;olcr, r.lcor.,laaiidíj verkeer u.i L tret oude 6cdcei.tevuri nst LLctrr fíj !ier,lÀ, mOesten V;c OVeI,J_,;aatl j,Ot eetivregoinleg,;i n6.
íct vclg:,l''lr 'punL is: vervalr_r,i.l,,; bruu; !oelho1.. Kunneneindcli.ik irensetr uit ,lie origáv.i-n;; ooii weer ongcstoord-sIi:pen.
Velvolgens kornt net onníeuw inrichcen van ,,roel.hoï,'r
aarl Ce bcurt.
Sewoners k\damen rnet ..';o ede Íd.eóen aandragen eïr zonenen pl-anrren dair s;teeds vasbere vorttren aan.in -1 r84 start,err rve cret een eJrque te À"Àr iuoirin;_;ver_
beicrin1-,". Regelmatig1, ztln er -vo orl i;hi in,,.savonàen-vocr het hefe tl orp.
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Iliocht u dan nog persoonlijke vragen of vraagsl,ukken
[ebben, welnu ied.ere tvreed.e dond.erd.ag van d.e rnaand. iser spreekuur in 'rOns Huis", van 19.OO tot 2O.OO ur._Lr
I,,Jel graag even af spraak naken ( te1 . 1705) .

lllat doen we ro èe r?
- r'l e l^rerken nee aan verbouwing gymnast i eklo kaal
- onderhoud.en Bo s singel
- proberen mede langdurig werklozen h/eer aan zinvol

werk te helpen (glasirizanelen, schillen, conpost,
sc helpenpad Bossingel ) .

- het verwelkomen en inl"ichten van ni eur/re bewoners
d.oor middel van 'rblauue map" ( samen net Nuts Depar-
temerrt )

- en staan open voor al uu ideêen voor rrrat betreft
onze woonomgeving.

lie zijn ons er van bewustr dat er ria d.e herindeling
1 januari 1984 een grote taak voor ons is weggelegd-.
Het geneentebestuur kont een stukje verd.er van ons afte sta an.
Door mee te denken in gene ente-a angel eg;enhetlen ,kurrnen we die afstand. klein lrouden.
i'lij zu-Ilen ons best d.oen

PauI Hulalda
ElIy hmel karnp-Verkerk
Agnes Bruins
tdytse Balsna
Roe]. Nunan
Tlets j e.".iNi at z6na-de leeuu
Jelke Bêthlehen
Alie Akkernàn
Geert liritsna
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BT-WDGE
In tegenstelling tot- 3.jaar geleden hoeven wij onewaarscfÍJnlijk nauwelijÈe neór aan de-BoarnÀïá"à"ioo"te s t e 11en.
De club heeft de afgelopen jaren eên erg aktief beleidgevoerd on het brid[espèl eá de verenieï"e---i"'oiàË[áË", o,u."bekendheíd tê geven.rEn dat heeft rÈe1 fortulten gedaanr on het zo maa! eensuit te Crukken.

liet za1 de meeste m91rs9n- dan ook niet zijn ontgaan dat
-rde Toerr de wind flink in ae zeliàn-nàeft.l'et. ledental is biJna veraurueiál-à" Ëàa""ugt nu 40 enthousiaste
ï::1"""' 

Daarnaast bruist de veréniglns v3n-arrertèt-àr.ïiïit"i-
Ivia t kursussen, competities, grote en kl
se zeu i!e -6"iásËàïà,,a",.,, 

. "ó,,-èi!J""i;;;ïil" r iluf;lïà*ÉiË;* 
"rlprobeert de club tè beréiken aaï ariá-reá""'ào.,àói*;;;;ï;jt

,L1:?i:", acn deze fijne hobby turrnàn-Ueiuven.{yanr dat ls de opzet;- een gezellige club ! wanr alle leden.zowel de recrearier árs-aeïèer-ài-*àiIt"i;Jà"-iieËutËiË;"'
1eden, volop gelegenheid trijgèn-hun-ËáUUy,Z"po"t Íe beoefenenr.
Ook bu.itcn Oldeboorn staa.t_ bridge sterk, in. de. belangstelling.I,ii, t alteen bij dc brittsecl"b;;';a;-;or tii -tài-Ëfi";áË;;
verenigingen en instel,lingen.
Zo wordt er op ieuedcrubs-(iets vrror het beleirlsplan van Àredruni),in, dienstencentra, -bij. de plat t elanásrr.o.,r"r, (heeft oldeboornook níet een afdelinsi), 

"ir scirolàn-età. druk'#riiaËËï1""'r-r zijn zer-fs mldder6aiá sàhoi""l-*"á"'u"iág6 ii"-ÊËiià.i"r.is ingevoerd !
fn september volgend jaar zal_ er bovendien een landelijke
_t 

eL evisi ekursus van slart gaan.Het is maar <lat u het weetl
federeen die bel an..steIling voor dit gezellige ltaartspel.heeft. zaf natuurt\';r óór. ïn àà-tóËri"ft"r-;;;ï; ï;;;;;5;i"lij rde Toerr ku:nei aanktoppe;. 

---'"'"'"
U kunt d.aarvoor terecht blj'itin;s Dam (te1 . j3g6) of ïdsï{emrninga (tet. t39a)

Bridg-eclub rde Toerr winsket hjirmei a,l1e Boarnstersnoflike Krystdagen en in lokkióh igeq-ià.
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Kerstmis en de uatersoort.
Als je de vraag kri.iqt om aIs uatersportverenieino een stuk-je te schrijven in het kerstnummer van het voeIbaLkrant.je
dan schiet je inËens te binnen I' urat heeft Kerst nu metuatersport te maken?rt.
In deze ti id van het iaar zie je haast qeen boten meer oohet L,:ater en al.s je er 6én ziet .ran is het meestal een
sn.o ekbaa rsvisser. En hoe gezeJ-1ig onze boot ook kan ziin
ue zitten toch liever thuis bii de kerstboom.
ïoch zijn veel uatersporters ook ts Lrinters met hun hobbrybezig. In schuurtjes en op erven uorden deze urinter ueer
verscheidene cascots aflgetimmerd. 0ok is de uinter een ge-schikte tijd om eens iets aan de bont te veranderen.
Dengene die de boot in het uater hebben laten liqgen,kuieren er af en toe eens naar toe om te zien of-áttÁ tanO_vasten nog uel goed vast zitten en of er geen tentzeilflappert. 0ok heb je zodoende met al die ÉeestcJaqen eenqoeie smoes om er eens tussen uit te knijpen.
Dan is er natuurlijk ook een grote groep die rustiq thuiszittend genieten van hun fotors en diars en die ellie blarJ-zijde van de LJaterkampioen uel drie keer Lezen. Toch heb-
ben al die uratersporters É6n ding qemeen, ze kijken aJ-le_maal reikhalzend uit naar het komende beqin van hat vaar_seizoen. Na eeràt,nog de qebruikelijke vàrfl en schoonmaakbeurt kunnen ze er dan ueer op ui t.
Uoor hen heelt Kerstmis, buiten een aantal andere gevoels_
uaarden, ook een betekenis van het ueer langer ,;otàen van
11e daqen, en zodoende r,reer de qoede kant op te gaan, opnaar cie lente en een nieuu vaarseizoen.

De Uatarsport vereniging
0ldeboo rn.

o ErÀrÉ&te lgg4

?Ail. flor4ÀN
9tD€Booesl

wu wsr{s€r{ u e6N
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. K .r,.1 . i.,pi:,ro("e-t{ .,\t>i Oerl-e-.,.. o

<r-t te tboo.rcn"Ài r- , p,-L( Lf,i.\\-

tq-tè..s. .; t

ti.u r 3.rq tcc

jeugdcentrum rriltediumn'
.Jr. Oiuf,1i9 j9 O:n op Sinterkl.aas ztn verjaardag achter eenbak-koffie(0.t. ) de arbeidsvit.aminen staan aan, en uit deradio klinken de qeluiden van de Shadous msf, lpache, en.opdat moment bedenk ik me dêt Harm Oosterbaan mij gisieren adec. vroeg ol ik een stukje vanuit "l"lediumrr voór-het voet-balkrantje uou schrijven, uet is bedoeld voor het, kerst-
nummet.
Daar zit je dan zo ik al beschreef te denken uat er op pa-
pier--moet komen. rrfen kerstverhaal?rr uaarin cle jongeren
van ttÍ,lediumrt de kerslstal- uit gaan beelden. 0at veihaal
zou je natuurli.jk kunnen beschrijven. Jan Brouuler a1s her-der, 0aukje als llaria, Harm als JozeÊ, IIarcel als kindeke
Jezus, .lan tsethlehem, Henk Vink, Frouco a1s Uijzen uit het0osten en de rest van de jongeren als de schaapskudde.
Dan krijq je r,iel uat leuks op papier, zelfs helemaal inkersLsfeer.
lílaar ja, dat, zal de bedoeling uel niet zijn. tr zijn na-tuurlijk uel andere dingen beschrij ven, ook r,rel u,.L helkerstFeest voor de jongeren ln trmediumrt betekend, net aIs
voor iedereen, ean paar vrije dagen en er voor zorgen clat
ue zo veel mogelijk voedsel en drank naar binnen pioppen.
tn kijk maar eens om je heen dan kun je zien dtrt vele men_
sen dit de inhoud van de kerstdaqen is. Gelovigen, een kleÍnbeetja gelovigen oÊ helemaal niet gelovig, dat maakt niksuit.
fn als je er bij stilstaat vraag je je al, LJaarom alleen
rond die Kersttijd alleen over vrede en gerechtigheid
Lrordt gêzongen. Er zijn toch vele andere dagen in het jaar
uaarop ue moelen streven naar vrede en gerecht.igheid. Uantde r,rereld is zo verdeeld en niet alleen in de uèreld maar
ook binnen ons eigen dorp kunnen ue rhet elkaar goed moei-Iijk maken. Ul'AR0Ívl??? fn r.iat bedoelen ue dan. Nàem 'tlrlediumÍ(dat ,;as rJe bedoeling ook van dit stukje) als longerencón-trum organiseren Lre reqelmatig iets. Dat doen ure voor allejonqeren uit, het dorp en niet voor een bepaaldr q"o"p. ..l]
i'1aar de praktÍjk is helaaïïiders, orqaniseren ,á i"t= uo3"
iedereen, I'luziekband( jezz, rock and roIl, blues)rdiscotheeklilm o.a. De Blues Brot.hersrOe St.ing, enz.. ofl een thema
avond o.a.anti-facsisme avond, uat handen t,ol geld kost,, en
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dan zuI je meernaken dat êr êrq€ns anders in het dorp ook
menser op €)en hBlder idee qekomen zijn om op diezelfde
avond als Itl,lediumtt iets te orqaniseren..
Daar hebben ua natuurlijk niats op tegen, maar uaarom al,l-tijd op dezelfde avond als ,tltledium". Uaaaom geen onderling
overleg? Uaarom q€€n samenuerking?? Uant als jongeren zijn
ue toch vÉrantuoordelljk voor onza eigen toekomst? [n daÀ
moeten r.r e elkaar nou aI niat tegenuerkenl ! J ! J Nou ik achter-af het stukie overlees lijkt het uat op een kerstpreek van-uit rrÍïedÍum". In . Lraarom ook nietJ I
Uant zo doen uij ook met de kerstboodschappen-massa mêe.
Net a1s de Paus, de Koningin, de Domineets, het Kabinet en zo-
aIs die hooggeplaatste lieden urenst ook irÍIediumrt Het Jonge-
ren Centrum van 0Ideboorn, de Boarnsters prettiqe Rerstdagen
en een vredig 1984 toe: liaar vergeet niet dat in de toekomstrrf,lediumtr blijrt strav€n om een Jóngerencentrum te uordên
Uaar iedereen, jongroudrblankrbruinrgeJ_oviqrongelovigrbeetje
gelo vi q, terecht kan.

lJim Veneklaas,
vanuit It ltled i um'r.

itdetr
ë-A è-e.!a

íri. G..b,i. S*h;"r.
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Krite Aldboarn yn de-Hjoeddeiske foarm bistiet s0nt 1945.Doe uaerd de earste 6tfisring joun mei eigen t<rêfi;".-'-'S0nt die.tiid dus krapoan 40-jier fonq Àot it Krite_toa_niel syn(har) eigen jounBn roior.g-. óí.ru jounen binnByn-Boarn.0tgroeid ta de noflikste jounen fai tt Ooàrp -yn I t ui.nterskoft. De ploechs pilet ynre heechste OFai!fing
.l?:_lt_!"ïl fan f ryske ToanietsersiippeiTG ji"; l;;"uren€ se de heechste fan de mear dan 100 diel;imÀendeselskippen. Di.t jier is de Krite 6tnoege om foar ditseldeboun fjouuer jounen ynte Lar,rei to forsóargjen. AeiOe triiejounen yn Boarn uurde forsoarqe Lroch ós jàngerein ploácÀ.Dizze jounen binne fêststeld áp l4 en 21 jan.
0pfierd sil- uurde it st,ik 'rReboelje op RiÀspingestate} Instik uat jim grif uer.in tiqe nofiike joun b:.sóarg;e sii.DoeI is dat de krite dan yn maart of april foarprËiiere--j aen sil fan it Lauei-stik. 0anrt s jen.

RYSKE

Kriterrr.tIdeboarn".

LWKM $SÍ,JOER
," )'- '-nt
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Drumbond

.JffiGOilCOFDIA
Er uerd ons ook aevl.aagd gI p:n stukje te schrijven in dekerst-uitgave vaÀ het joetbalt"""ijrl-en natuurlÍjk r,rillenttij graaq aan dit verzoek voldoen.-Ài""ooo" ;;;;;'"ïj-;;;.'nog in dê qer€qenheid.gesteld or ó"n-Ë"""Je ovêr het ue1en lree van de drumband te vertellen.
3; ïi'ï:i::."ï::;:"0t"" bestaai mÀmánteer uir 11 reerl.inqen
Dankzij de leden-r,rerf -axtie van de aÊqelopen zomer zijn erL,eer een aantar reerlinqen(reden) bij gekomen. i,rirurrrf.JÀ.,zijn natuurlijk noo steeds van harte'r,,,Ërto, ,n ;ij-;;r;;;-',zich-opqeven bij Éên van de bestuursleden.
Ii lqelop€n .zaterdr-rg hebben- r" onr"- jàáiii;r."" fleestavondueer qehad en Lle moqen r,rel stellen"aal-oËze .""Ài -"ËËï"o"-
sraaqd uas. Lp zo rn ,,,vond kan meté6n ietoond LJorden u,rarje aIs drumband mee bezig bent. --- 5e
Het spreekt voor zich dai er dàor nieuue leden niet meteenop oan tromÍnel qeoefend kan usrden. fr uord Oan ook b;;;;_nen op een zoqenaamd oefenplankje. fn dan lÍqt n"t ,"n"0.persoon hoe lang ze er over doeÁ voor ze aan een trommelt.oe zijn. De ÉÉn heeft het in zrn ;i;q;;" en is al vrijsnel aan een trommel-toe maar ."; ;;;;;'doet rjaar veel).anger over. Natuurlijk r.rordt 

"" d;;;-;" leraar uel adviesqeqevÊn.
iniaàr ,op êen gegeven moment Ljord je dan rklaar gestoomdl ommet de qroten mee t6 doen. In Oai f. natuurlijk uaarvoorje bij de drumband bent qekomer....- "."
De bedoeling is dat er iÁ de toái.áÀ"t r.reer net als ,,vroegert
meeqedaan kan ulorden aan concoursen. lr'laar voor r,re zoverzi jn komt er noq heel r,rat f<i3f<en. 

-Ui; ià.n nnturrli jk onzeuiterste besÈ om hel zover té triSqei.Lrie^belangstetling heef t..kan 
"ik;";;;;""dagavond van ? lot8.30 r..ru r terecht in het rrÍ,iediu;,i:

Da rr uordt geoefend ltI:u. de heÀr T. Leemburg.De Ieerlingen van ?.00 tot Z.SO-uur.' --
De qevorderden van ?.30 tot g.30 uur.Tot, ziens.

ïàJol""=tt 
U allen fijne feestdagen en €en zeer voorspoedig

{Jrumband rrConcordiart.
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De kerstqedachte en het Nut.
In 1984 is het 200 jaar geleden, dat de lvlaatschappij tot
het Nut van hat Algemeen uerd opqericht. Dat is toch uel
een gelegenheid om eens bij stil te staan. Uiteraard zul-
len er het komende .jaar in dit kader ext ra lestiviteiten
plaatsvinden. Toch is tueehond6rd jêar voor een vereniginq
een onstellend la3ge tijd en je kunt je dan ook afvragen
hoe is het moQelUk dat een verenigÍng het zo lang volhoud.
Tenslolte is er Ín al die jaren maatschappelijk heel r,rat
veranderd, t.aruijl de doelstellinq van het Nut naur,reJ.ijkg
is qer,rijzigd. lYlisschien komt dat ueI, omdat die doelstelling
in de grond van de zaak zoveel te maken heelt mel de be-
doelingen van een nog ouder Êeest, namenlijk het iets over
hebben voor een ander Dat Feest, Kerslfeesl, vieren ue
al vele honderden jaren en bij velen is het idee achter
het leest vaak ver le zoeken, maar toch is het er.
tlok bij het Nut komen niet altijd cle doelstellinqen van de
vereniging naar voren en dr^raalt soms de vereniging hier
uel een beetje vanai.
Toch ban ik van m.eninq, dat er voor h6t Nut vooral in
deze en komende tijd van j.nleveren en tevens achteruit-
ganq van sociale- en maatschappelijke zek€rhBden ueer
een taak hêeFt om in dit maatschappelijk gebeuren hulp
Le bieden uraar dit op zijn ueg ligt en zich zodoendettNuttieltt te maken voor de gemeenschap.

Het Nut.sbestuur.

f*'-oíQoDÉN 8'R1 {'^ 9*^ '

r^'{^^^tÉ tl ?eT M^-T 
^^
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Touutrekvereniqinq TTTREIJLS'r te 0ldeboorn.
een t,ournooi dat uerd ge-
van de Frlese maatschappij

ken.
SE
k 16
pe-

aan
qeld

de lrekkerUen qetrok
de N. T. B. (Nederland
9 telt op rt oqenbli
omen aan de zomercom
erla nd, en s I uinters
rd. Ook qaan uJe gere
in Noord-HoIland.
etraind en er is êên
aining onder leiding
onderdaqavond.
zich uenden tot het
rsonen :

feI. 1'722
T eL. 1114
T eL. 1542

De vereniqing is ontstaan uit
o rqani see rd door de afdelingen
van Landbour,r, dit r,ras in 'l 9?7.
fr is eerst É6n jaar in de r,riI
Later zijn ue Iid geuorden van
Touut,rek Bond). 0nze verenigin
leden. fr uordt zomers deelgen
tilie vi:n het qeuest Noord Ned
de raintercompetitie in fmm el oo
naar bekeruedstrr'jden, ook r,iel
fr uordt 6Én keer in de ueek g
de ueek kracht en conditite tr

e de Heer Spiekstre, dit is op d
Uoor meer inlichtinqen kunt U

uat bestaat uit de volgende pe
C. Hoistra Fjurlansr,.rei I
fj. v.d. 8ij BeetsLerdyk 1

tJ. Scholt6 Zuetteuei 11

,,WES-WIS "
It docht UÊz llis goed ek in stikje skriuue te kinnen yn
it krystn0mer fan V.U. 0ldeboorn. 0m sa meiinoar ris foar
Ít ljocht te kommen nei aIIe Boarnsters ta is i.n goed
idê€.
Ë1tse sportleriening, as it no fuotbalr voLleybal oÊ noch
in oare tak flan spott is, hat syn eigen plak yn ís doarps-
miehèkip. It is goed, dat der Êoar rrelk uat uilsrr is.
Litte uy' sportyf meiinoar omgean, yn klubferbán en der
bóten.
Us vo.IleybaJ.Feriening, mei syn dikke 100 Ieden mei der
r.rÊzs. Neist 0s rekreatieve volleyballers, ha r;y ek ? teams
yn de kompetysje. fn dan ek noch ha r^r y in aardÍge jeugd-
qroep. Ut namme fan al dizze leden uinskje r,r y aJ-le sport-
ferienings i-n qeunstich 1984 ta. Faaks kinne r,ry meiinoar
yn it nye jier de nye sportseal yn gebrOk nimme.
LJy uolle ek noch uat Pierder sjen as 6s sportnoas J.ang
is en dêrom:

alle 1êzers fan dit krystnOmer in lokkich nij ji.er.

lJêz Uis.

uur ln
van

bestuur,
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hrrstnwrzirÍnrt
Aan het verzoek van de redactie van ons clubblad om Bens
een overzicht te eeven omtrend de stand van zaken r,rat'
betreft de competitie, die nu zo ongeveer halveruege is,
uril ik qaarne tri:chten te voldoen. Alhoeuel ik mij steecls
beperk tot de senioren leek het mij r,rel aardiq om in dit
kerstnummer ook de junioren evÉn aan te haLen.
Zou rJan r,lillen beqinnen bij de Í'rs. Hj.erover zal ik heel

v6t-
ciat

4e plaats, 9 uedstrijden ge-

ko rt zijn. Ik ueet daL ze toen de senio rencompe ti tie be-
qon soms dikke overuinni.ngen behaal,den, dztt, ze een heel
Iange uint erstop hebben, en hoe de stand in hun comoe-titie is za1 elders Ín dit clubblad ueI te vinden zijn,dus ;:l-s jullie straks ueer los geJ-aten uorclen ionqeÀs,er maar ueer Êlink teBenaan r,rant jullie zijn uÍtei;delljk
de toekomst van 0ldeboorn.
Lle tr* Jammer jongens dat jull,ie uat te Iicht zijn,urnt 0ldeboorn '1 zou best een paar spitsen zoals-iuffierlie hebben kunnan gebruiken. In 11 uedstrijden 56 áoel_punten scoren dat is niet niks. fen keurige 3e plaats
op de ranqlÍjst, maar 1 puntje minder als de leirler Tijn jedie 1B punten heelt. Zullen ue aÊspreken jongens, na'dËuinterstop er Fel tegenaan en dan uorcjên onze Ers k;rm-pigel..Coed zo jongens, ker_:riqe prestatie. Ik hoop danook dat alle memmen en heiten juIIie straks in het veldgoed zullen aanmoedigen (dit qeld trouuens voor allejuniorenelFt.alten)
lle Drs. Kunnen ue ranqschikken onder de middenmoters.
i)p de 6e plaats met 11 punten uit 10 r,redstrijrJen. JongensjuIlie draaien lekker mee, straks na de uinierstop eimaar ureer Iekker teqenaan en probeer in de laatste ?noq te spelen uedstrijden jutlie positie nog iets tebeteren, jullie hebben een leuk ploegje en vandaardit mogelijk moet ziin.
Zo ben ík dan aanqeland bíj
1'euk ploegje. fen keuriqe

de Cts. 0ok een fantastisch
speeld met a1s resultast 12 punten. Kampicen ,.tordei zit9r haasl niet meer in maar na de r,rinterslop zie ik jullie
zeker nog een paar plaatsjes klimmen en ui1 dan ook"voorjullie beslt-,i,ten met de hoop Cat veel publiek ju11ie
hierbU zel aanmoediqen.
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Ug ïtp.. ln het bBqLn van de compei,rtte ul'l.de her maarniet lukken met.jullie. Steeds maar ueer verliezen en danis het soms moeilijk de moed er in tB houden. ÍIêêr.... ;;moed is terug uit de. laatste_ 2 r,redstrijden S punten-pák]*ken, zou hat dan toch noq lukken die qehate onderstlplaats te verlaten, Het moet kunnan mJar dat betekentuel ,de hele uedstrÍjd. er seriues tegenaan, dus g€Uoonn.: de uinterstop punten pakken. Hef moet-zrt er"rogài,;k
zU n.
Bij de senioren b1íj Ft 0Idgboorn. 4 t,och uel een beet jebened€n de veruachtins;-óT-?;-ï;t Ft van a" .o*peiiíie(9. r,redstríjden) 3-puntán pakken, iu to"n een tegenvallar.JuIlie spelen urel voor jullie ilezier maar het-9aat ;il:eindelijk toch om de punten. Na rJe uinterstop zaí *. ;;iuit een ander.vaatje getapt moeten uorden, een mens isgauu geneiqd de moed te laten zakkBn. Laat, het .ou"" ni.tkomen, echt met zrn ar.ren er teqenaan en dan moet het tocheen beetje beter lukken. probeei het eens.

.#É
f'Í

tJldqbooFn.3 ,. ook al tegenvallend, dit voorseizoen heefltna de. uinterstop ook nog uel uat goed te maken. Oe naivecompetitie zit er op, 9 uedstrijdeÁ en noq maar S puntjes.lÍlannen dat is ver beneden jullie kunnen. Al scoren irii;;qemiddeld 2 doelpunten. pèr uedstrijO, juifie ;;tj;;; i;;;;;om de oren, 26 al.. probeer ae ze freir[ van de ;;.prai;i;-uat meÊr succes te behalen, een middenmoter moet to"f, 
---

moqelíjk zijn' er uordt dus àog uat van 3ulrie u""r.,"Àt.0lde!gorn z 1 een ietur-t uonàere proeg]-tenminste uai'creresul taten betreFt. Lje aerste S ueOstiíOen verliezen ende volqende 4 r,redstrijden 9 punten h;i;;. Het lijkt me ver_standiq maar nÍet Ín€er aan die eerste S LJedstríjdsn tedenkèn en q€uoon zo doorqaan. H€t kan ook best-*"i ,o 
""nleuke ploeq, technisch uórd er sorc nrÀi kn"p q;;;*;;ri;;soms urel uat te rang gebreid, ieder uii een ancrer laten

;g

Lt4lz,tell &&n een

@ '* i*,,
--26--



a
;jfmaken, maar een doelpunt uat
is moet tussen die palen door
lanq uitqesleld. t4aar r.rat het
ga zo door en na de uinterstop
eindigen.

uiteindelijk de bedoelinq
sn dat uordt uel eens te
competitieverloop betref t,zie ik jullie nog hoog

Ql9eboorn t,speelt-na een uat sneus degraclatÍe vorig
serzo€,n rn de 2e klas. De resultaten zijn niet. slechf,10 uedstrrjden 15 punten en een keurige 3e plaat s. Allhoeurel ik het uel hoop zie ik ze dit jaar noq niet naarde eerste klas terugkeren. Ze hebben ónkele liostbaresteekjes laten vallen.. UUIS thuis en 0oslersLreek uiten.die zrjn moeilijk in te haIen. 0ndanks dat het een leukeenthousiaste plr:eq is die er alles aan zal doen het ver_lorene terrêin in te halen. Dit is zeker nog rnogelijk enheel UlrJeboorn hoopt van harte dat het zaI I ukk én. "De
moed en het vertrouulen is er zeker.
01íeFoorn_J ZJl. uit is t,och uel de grootste pechploeg
r,,ra t betrelt. de soÍns sneue nederlageÁ. In het veld niËtde.mindere z'jn sn toch verliezen. Vechtlust i.s bij dèzeplcieg goed r:anueziql maar er hoort nu eenmaal een dosisqc.luk bij. Houd de moed er in en het zal zeker een keerlukken. 0m middenmot,êr te urorden moet voor deze ploeqzeker moqelijk zijn met die vechtlust die jullie 

"ike 
-

uedstrijd ueer tonen. Uij zullen jullie orestaties metspanninq voI q en.
lou dan rlit overzicht uiIlen besluiten om al cjie jonqenshierboven genoemd met hun I e i d e r s ( s t e r s ) , a I net sIeeásuaer aanmoedigende publiek, bestuur, de redactie met debeide typistes en om.niemand te vergeten heel sportmiÀ_nend 0l deboo rn prettige kerstdaqen, eên zalig uiteindeen een voorspoediq sportjaar 1994 toe te uensen.

)". ,0.r,1. c',. Jf a".s ,,.cvrscvr LL

Ve,<\da.qe- t^ "c- Q.L,*LI.;9

Ook ;- \.[ .ie,.^*. 1o.cr uiLlrr. u5 L[ graaS \Á.or,,
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Uen de Ïrolner

Dat min yn Boarn b0ten
I n bytsje fuotbalje kin
uederr.rardiqheden op tt
spilers uurde troch my

it feestviérên Bn sOpen om ek noq
deroet huia ik as trainer urat

pepier set. AIle eerste alvetal
efkes Onder de 1o ep na am.

Lit us by Honkie de oanfierder begjinne
die lrol opre training rt lealst sa stadich mooglik rinne
Docht by sokker spultsjes ek net sa qoed syn best
uant oan rinnen hat Honkie In pest.

lvla r op it f uotbàf jild
Lrolle uy him net misse, Foar gjin jild
Ja, u-rant dy jonge mei syn reade kop mei hier
is tn sportman, op en top, echt uier.
N0mmer tua, de keep6r, dat is tn álde rot
Uander, dy háldt dêr de doar op rl slot
Hy keart de bollen, kear op kear
ek aI is hy dan qjin 1B mear.

Hy Iit sneins eltsenien noch sjBn
dat hy der noch uat fan kin,
Komme se leech of troch de loftIt is t,iander dyrt der foar ploft.

0p rt lofter e ft erei n
is rt back plak oan Piet fersein.
Hy docht dêr tiqe goed syn bÊst
al hat hy oan sneLlê tsjinstánners in pest.

[k al is it net eltse dei
dochs pikt hy gauris in goaltsje mei.
alhoeurel hy der ek r,roLris ien mist
is Piet 0s pingel specialist.
Us rjochter efter kant
uurdt op tt heden troch
T ige skoan kinne uy hirn
fandêr dat r,ry him ót de

Johannis bemand.
yn rt earste brOke
jeuqd r,rei 10k e.

Uant op te ein lan dit fuotbaljier
r,lo11e uy qraach I n klasse omheeDh, netr,rier.
Nimmen sil 6s Boarnsters dit belette
al sille ja harren noch se fers€tte.
tddie spilet elter op is middenl.jild
hy is ien dyrt der n6t sa suier oan tilt.
Is men him soms ln kear Foarby
dan hellet hy mei syn telescoopfuotten de bolle der noch

foaru€i
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0p it middenfjild qiet it
mast mar ris nej. de jonqÊ
Jan dy jonge snuter, kaam

technysk goed, dy kaene uy

goed seit men
leeftiid sj en.
dit jier foar rt

r,ro I b r0ke.

eatst om. le
hoeke

Oan de oare kant spilit Einne al uat lanoer mei
sarn man mei erlaring dat is noait uei.
Hoe tl Binne him ek Foer.de ploeq yn set
nêa hau ik him kleien h.jert.

De spiler dyrt de measte kilomet ers óf leit
dat is ïvmen sa 't men seiL
its jo a1 dle meters optelle
hat I ymen allinne a] tn oeruinninq behelle,

die kl0t,e fan de klaai
mar tiqe taai.

lerlieÊcl
soms grieit.

Dan i,s er ek íToch Harke,
dy há1d hinr hjir yn Boarn
Al is hy faaks uat te bal
iets uat de oa re .jongens

Dan hauue ue noch 0s tua spitsen ferqetten.
J,rn en !lillem binne der om de goaltsjes te setten.
Hauue de senuu,en f,an yn de macht
dan set Uillem do goaltsjes, dat isrn pracht.

0an koppen, der haur,re beiden r;r hekel oan,fest banq foar harren lerstán.
Dochs dogge beiden goed harren bêst
dat is rn ding, dat stiet foar my flêst.
*larm is de 1Êste jierren 6k fan de party
al kaan hy der tn skoÊLsie lyn uat sneu foaruei..
It kopke uie efkes op re rin
en no mat hy it fan de kant 6f besjen.

[k jonqens as Liekele, ]lendrik en noch rn pear
dy sle.rne as reserve :l tyd ioar 6s klear.
Doqqe uyrn berop oo harren, dan bi.nne se lan de party
se sprinqe ós ten :Ile tyden by.
Ite fleach soms láns de line as it sooor
en uie de bal bOtenspul, d3n lLagge iry der foar.Llts docht syn bÊst op syn manier
en sa moet it ek ueaze, netulier.

fk it publi.ek uat oan re linÊ stie
en meilibtre as der u;êr rn goalt,sje yn gie
S0nder jin, kin us l<l-ub neàl preáteàre-
jimme help kinne r,i y net 0ntbe.rre.

--29--
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Elftcrl ffIK
ZONDAG (IfiIGI(TG

Toen my Frege uaerd om as leider ian it €arstÊ êlltal
in sti.k je faor it k.ystkrantsje te skri.uuen l.ike it my
uol goed om eFkes uerom te sjen op de uedstriden die r,r y
oant no ta spile ha.
Nei Fjouuer oef enr,redstriden r.ier uy trije fan uounen en
ien Forl6arên om de b€kèr tsjin Tynje (6-1tJJJ ) begoun
op 11 seotember de compeLitie mei in 0tuedstriid t ji.n
0.0.V.,3-2 uinst. ïsjin 0.D.I.S rounen r,r y tsjin in
lortsjinne 2-0 Porlies oan. lYlar toen begoun de Victorie
neí 3-1 uinst op Uispolia. Gersleat ?-2 r.rinst (U.X. :x
raak). 0osierstreek 2-2. Ue misser Fan Honkie. Tynje
2-0 uinst. Ien ian 6s beste uedstriden. Êoyl 2-1 r,rinst.
0. N. V. 6-0 r,iinst. Giele kaert Harm 0osterbaan. Langr,iar
6-1 ,IJJJ forlies. 0m gauur to forjltten. lrmelandia 3-0
r,rinst. Normale Atslach.
Dat nei tsien uedstriden Lanquar en 0.U.I.S. de ranglist
oanfiere en Boarn mei 15 0t tsien nog alle káns hat om
my to duraen om het kampioenskiF , 22 -punten ót de 1est,e
1 2 uÊdstriden Iiket my r,"ro I qenoch, oflprael! J !
Nog ien opmerkíng. It trainên is tiisdei en tonQerdei fan
20 Ore t/m 21 Ore en huir besl-ist op dizze daqen net kin
op uoansdei ian 20 0re 30 L/n 21 0re 30 under l-ieding
fan H, van Dijk, lir,:ant ik ha de indruk r,rr:lris dat inkele
f;n Ós nnaten dit uolris lorjit.te.
Ta besl6t in r,iurd f -ln tank oan 0s llaggenisten U. Visser
eó Ate van der Laan Én in goed Krystfeest en in qelokkiq
Nij.jier oan alle 1Êzers fan dit krantsje tauinske.

Uij uen s en
Ên een

c.0.

tJ gezelliqe Ke rstdaqen
gelukkig Nieur,.ljaar.

fam. G.Zijlstra
schildersbedrijf

0ldeboorn.
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Elftcil ^'
Hat overviel me toch uel uat toen men mij daze LJBek vroeq
een stukje tÉ schrUven voor de rrkerstkranttr. tk Heb er
ovar nagedacht maar uat moet ik nou in ts hemelsnaam ver-
tellen over het zat6rdagmiddag elftal.
Dat rt vorig jaar ophleld met bestaan?
Dat r.r e tt rnetelkaar ueÊr op poten habben gezet d.m.v. huis

áan huis een stencil te verspreiden uaarin o.a. stond
:rrGevraagd nleuue vdetballersr'?

Dat r.r e nu dan toch ueer draaien met een z,m. team uaarinItzeven oudgediêndenlr enrtacht niour,le stertentt hun ta-
lenten tën toon spreiden?

Dat ue een rrmoeilijke st;:rtrr haddÊn maaf nu toch met ver-
moedelijk viil punten de rrr,rinterstoprr ingáan?ItNamen noemenÍ- tk hou er persoonlíjk nÍet zo van, anderg

zou ik b.v. kunnen verteLlen:
Dat H. Uink topscorer is met 6

Tj. Ypma tuee- R. Veninga,
ll. Veerman e1k 66n, of

doelpunten- gevo).gd door
B. Hoekstr.r, P. de Uri€s en

Dat Fr. Bangma, vanLrege een langdurigs blassurÉ clit seizoen
nog qaen uedstrijd gavoetbald heeÊt

Dat van de 15 tot nu toe g6houden trainingên D. Botlehem
et 12 bezocht, L. r:kkerman 11, J. Quarre- B. Hoekstra
elk 10, Tj.' Neu€nsuander 9, R. fyzenga en R. Veninga
B, J. Kalsbeek, H. Vink en A. Akkerman 7, R. Dam eÀ
P. de Vries 6, lI. Veerman 5 en Tj. ypma 2.

0F misschien :
Dat Kl. Akk€rman vanlrÉgê zrn Lrerk rr tt zaterdaqmidd,.grt

vaaruel moest zeggen?

Nee sorry hoor, tk zou niet urelen uat tk schrijven moet
over rt zaterdagmiddag el ftaI.

Pret,tige kêrst.
H. v. Dijk.

UT N5T N

HahobanH
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zeglrrql ffi
Van het tueede elftal.

llij is gevraagd om een stukje tê schrijv€n voor het kerst_krantje. Nu dat r,ril ik met alle pleziei doen.(HopenOe áÀidat ik de pen niet in eigen doel schrijfl, maar Lee poeoies
ki jkt naur,rlsttend toe, dus zal het r,rel 

-góed 
komen)

0nze start Lras zeer slecht, ule verloren ze alle uíÀa opÉ6n rij, meestal uas het niet verdiend en zaer lultig.0ok moesten ue onze jeugdige keeper Sipke missen, hij r,rerddoor omstanqheden naar '1 , 
. 9 emo b i I i s e e r d ( no g UeOaÁtt jocn).

Hij,uerd vervangsn door ,ttê, raant die kon het nog u"i ,"óà_qerIzegt men, harha). I']aar hij doet het uitstekeád. D"n
hebben Lra nog de overloper, n.1.Lee Poepjes. r sÍïorgensspeelt hij met ons en rs middags valt hij in bij hát eerste
De quiz-vtaag luidt: Uanneer en hoe scooit Lee. 0pgave in-Ieveren bij de redactie, uitslag en prijs uordt in-het vol-gende krantje qepubliceerd.

'-Í evens uerd het tueede mBt nog tuee rraf gedankte!! eersta-elftalspelers versterkt,. Hendrik en Klaas zorgen er voordat Lre een geroutlneerd uiterlijk krijgen en 5a hoor nade vlerde uedstrijd geschiedde net uoÀàer(en àrs n.iet al_leen op de kerstdagen ).
De r,rijzen kuamen uit het oosten ên namen de tuee eetstepuntjes maa naar hr_rls(Hat bleek te kunnen uant ene UiI_fried. zat nog in de kroeg en bleeÊ de nul dus in deprgas). Ik. vargáet nog eán'1ste err[Àr-aroaÀr.erl5.; oh ja,LrÉl nee, die komt straks.
Er ursrden-tog!.nog 3 qer.ronnen en 66n gelijk qespeeld, duser, zit duidelijk opgaande lijn in. r-re[ qeii5Ëe ;À;t-;";;-behaald tegen de koploperrl-1 . lJe hebben to[ aO secondenvoor het BÍnda met 1-0 voor gsstaan enen toen kuam ons-derde afdankertje. 0ns aller Tinus v.d.ltl. dis dacht even
fanaig ta zijn bij de heokvlag en ja hoor mis. SindsdieÀis hij nooit taeer in die hoek geueóst. Kop.op finusrAÀ-,schrijver d€zes ueet er alles van of niet.ionoens-
Dan zijn er natuurlijk de Íoud gedien-denr-u"n nÀi tueedeSieger,lvleint, Jelle,Ate 0.rTinus RrUiepiertgbertrÀ[e ;.;;i.
\tevens l6rder) dÍe zorgen dat het tr.reede zondags compleetis.
Jongens, een prettige kerst en Ben goÊd 19g4 toeqeuenst.

T sj erkeb uo rten 2S, 9495 KG
tel . 05663-1 255enst U prettige kerstdagen en êÊn

Verf en behang zaak annex
t'lartie Urfli

postagentschap

0ldeboorn

voorspoediq 1984.

UilfrÍed van [Y]oer.
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Elftcil
^ls leider van de manien van het 3de elFtal uil ik graag
aan het verzoek vsldoen om een verslagje in het *ersttránt5ete schrijven. Een groot gedeelte van de kompetitie is al
L,eer aFgêuerkt. Inmiddels zi. jn er nu 9 r^redstri jden qesp€eId
uaaruit 5 punten urerden gehaald.Dit kon r,reI veàl beier maara1s je dan meemaakt dat sornmige jongens voetballen met
schoenen die r,rel 3 maten te groot zijn of zonder vetsrs ishet niet zo veruonderlijk en dan kun je nagaan met uat voortrsuper-oterrentt uie hier te doen hebbeÀ.
De voetbalsupporters raad ik dan ook aan eens een r,ledstrijdte bezoeken, het is echt de moeite uaard.
Er lopen allerhande figuren tuósen, sommige met ingezr,rach-
telde benen. Ook zijn er jongens bij die zo hard kunnen
kdppen dat soms de ItOfen hlerrr er mee afvliegen en over-
uiogen hebben om maar een helm op te zetten.
Je maakt van alfes mee, het gebeurt ook r,lel dat je Êen spe-Ier uit het, urarme nest rnoet trommelen en die dan-eerst met
een Lrarm rrbakkie leutrr opgepept moeten Lrorden, alvorens
het vald op te gaan, vaak ook noq in een te qrote of te

Tige bliid binne wy mei de berte fan ós

_ Broerke fan TIETSIA

HENDRIK EN SIJKE NIEïIWI,AND. DE VRIES

8495 HX Aldeboarn, Janco Douwamasirjitte 13 / 8 novimber 1983
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kleindd broek ( uat de Iachspieren t,rouu,ens goed losmaakt)
Ook komt het uel eens voor dat iemand lneens zin krijgt
in een partijtje boksen. Je probeert dan iedere€n ueei eenbeetje tot bedaren te brengen oj;t Lreer met het spel trvoetbal-
lenrr door ta gaan.
In het geheel gezien is het prettig L,Êrken met deze knápendie elke uedstrijd een goeie inzet tonen en tevens veelloI h ebb en.
Het voetballen llgt op het ogenblik plat, dus zorg er voorclat jullie spieren niet al te .sti jf uordÈn en dan gaan Lre
Br in het nieuure jaar L,eer met veel qoede moed tegènaan.
Jongens, bedankt voor jullle prêttige samenuerking en te-
vens nog voor de moole attentÍe dia ik het afqelopen sei-,.,
zoen van jullie heb gekregen.
Verder aIle ledên en mensen die zich inzetten voor trDe
Zuart Uittènrt, fi5ne kerstdagen, een voorspoedig en spor-
tief nieur.r jaar.

De man met de
( r,ro nde r ) spo n s.

**Jt*Jt* * *lt it J+l+J( * Jt JÉ rÈ.t+.n **JtJ+ {.t+ *.rc t( Jt* JtJt Jt rt J* * JÉ t l+J(JtlÉ lfJ( *lÉJrJÉ* *J+* *l(*j(* *

'L Lr.-,,-\"\'.t1"r',

$-.o, \18'-r.

( ., q:. 1L. .

rrl.-:) !\: N rb\.à-
/-: \, \ \

€ v\ \í'\t.. \ .rL. €. v1 í>e\v l€

l-a\ uccts et5t ó
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EIftaI
In Cld€boorn kan veel r,rordt er uel eens 9êzeqd.
irlaar om een stukje voor het kerstkrantje te schrijven,
dat valt niet mee. A1les r^rat er gezeqd ol beslist
dient te uorden qebeurt meestal toch al op str4at of
in de kroeq. Ílit onder het motto van rrdoor roddelen
blijf je bij'r. De meeste voetbal flanaten zullen uel
uetËn dat het 4de elftal dapper bezig isrom hun
beroomde naam die zo moeizaam is veruorvenrook dit
jaar ueer in ere te h0 u den.
Ue staan r^reêr -op het oude vertrouLide plekje in de
comnetitie. Namelijk in de nnderste regionen(of staan
Lre soms op da laatste plaats. )
lJe hebben nu 9 r,redstri jden qespeeld en nar de ui.nter-
stop komen ue in de ret urnuredsti j den om dan noq'ettelijke punt, jes aan ons zo hoopvol totaal van 3
toe te voeg€n. Dit proberen ule dan met onze selectie
van 14 beroepssjouuers te bereiken
i'leestal spelen ue de thuisuedstrijden voor een bijna vol
stadion rmaa r ure kunnen er nog uel enige supporters
gebruiken. Namens het 4- urens ik alle i'nJonerd van
Ílldeboorn prettige kerstdaqen en een gezond 1984 toe.
(Hopenlijk met veel qoede voetbaluedstrijden met dito
resultaat. )

lle 1i jder.

Z oo,r'n //.44.

O,rí//. 4É e.2., Jaztt,.
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Van der WerÍ

L,enst een ieder prettige kerstdagen
kerstdagen en e €rn

voorspoedig 1984

Í
Aannemersbedrijl Nieuwbouw

Boparatie
lsolatie

A Junioren -$.,#ry----,ffi
Ik cJenk dat een ieder van U op de hooqte is van desituatie oij !e jeugd en dern met .,"rr'JÀ B en L jun.\loor beide elFtallen uaren bij de aanvang van deze.competitie te r.ieiniq speJ-ers. Het bestuui heeft oanook besloten om cle É's te rairn ur"u"ii"n .n .r"
daa ri n speelgerechtigde jongens op te geven bij deA-junioren.
Het qevolg is dus een A-ploeg mÈt Êen heterogenesamenstelling. fen samenstellinq die sterk vaiieertin leeltijd naar ook in gedraq, jongens van t s Saaren jonqens v:.,n bijna 1B jaar. - -
Uil je nu sLJccesvol zijn met een ploeq, cian is mijaltijd vertpldrdaL je .een, benheid moeÍ'zijn.
En uranneer ben je nu een eenheíd?rls je mokaar kan accepteren qua qedr"e.maar ookqua spelverdelinq.ue É6n voetbal.t nu eóÁma;:1 beterrtan de andere.
lJa a rom nu rleze inteiding?
Omdat ik van meninq benrdat iedereên plezier rnoethebben in het voetLralLen.fn dat moet niet de grondunrden ingeboord ctoor een medespeJ.er oÊ een lÀiOer.lloebbá1 is per slot van rekeninq een Leamsport.Het is voor een leider-dan ook 6elanqrijkrdat hijop riil soort aspecten Ietrvoorrl ook,omáat dit sïerkvan t,oepêssi.nq is op de jeugd en trouuens ook noquel eens op de senioren.govàndien Lrorden aan dil soortzaken nooit zoveel aandacht besteedrurat bagrijpelijkis, vandaar.
Gezien de eerste opmerking betrellende samenstellingvan de /lrs kon niemand uonderen verLrachten.
lYlede door het feit dal ze vrij hoog zijn ingedeelden de kêepêrsproblemen in het begiÁ vaá oe iompetitie,is het allemar:I niet zo verucrndeilijk dat ze 3 puntenhebben.
Ik hoop dan aok dat aan het eind van dit seizoen inieder geval dit aantal punt,en verdubbel d zal zijn.Lrogelijkheden hiertoe zijn denk ik aanuezegromdàlgebleken is dat sommiqe ipelers in de loop van de
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HalÊ augustus beqon dan ueer de training voor al u,eer een
nieur^r seizoen. ÍvlÊt een niet gering aantal" selectie spelers
te ueten 1? man, moest er getracht rrrorden en zo hoog moge-
lijk aantal punten t,e verqaren, Verder mo6sten ue probaren
(oF eigerrli jk uraten ue dit, verplicht) .om het, in de I'Europa
Cup!t zover moqelijk te schoppen, aang€zien onze selectia
uit een groot aantal duur betaalde'spelers bestaat.
fr uas nogal uat !rtouutrekkeri j'r geureest om drie spelers
(Uilfred van lYlo€r, Thomas Schumacher en Jan Uijngaard)die
voor de club echtBr d.m.v. een rrvet contractrr behouden
bleven. Dat de leiding deze zomer niet stil had gezeten
blijkt urel uj.t het feit dat er ook nog eens drie spelersItqekochttr uertJen, te ureten: Henk ttÍïUGrr (zoon van....),
lJilco v. (le,.rqelspits) en U. Jant je Ykema(?????) uit boven-
sbaande mag r,.r el blijken dat er een hooq verr.rachtingspa-
troon uas geschapen.0F dit tot Ên met het r;eekend van 3./4
dec. ook is uitgekomen zal in het verdere verloop van dit
overzicht r,,rel duidelijk uorden. 0p 3 september barstte dan
het seizoentBs- t84 l-os en r,rel met een bekeruedstri jd in
het 'rr,rinderiget' Idskenhuizen(VVI). ten achterstand van 2-0
in de rust, Lrerd in de tuleede helFt ongedaan gemaakt door-
dat 0ldeboorn de tegenstander onder qrote druk zette en dit
goed benutte door middel van drie doelpunten. 2-3 overuin-
norng in de beker.Ue tueede ronde Ltas eindelijk dan eens ge-
haàld, iets uat in 0ldeboorn toch aI niet vaak gebeurd.
10 septembe. de eerste kompetitie-uedstrijd in en tegen
lJolvega 3C. Hier uerd de eerste dlkke overuinning behaa.Id
en uel 0-6. Ien met scherp schietende voorhoêder dat moest
in het komende seizosn Lrat beloven

competitie beter zijn gaan voetballen en de ver-
sterÉingrdie ue halverLrege gekregen h€bbenrkan
zijn uraarde ber,rijzen in zoverre dat ze dat nu nog
niet gedaan hebben.
Rest mlJ nog,namens de jongens van lArUiIlen v.K.
en mijzelf een ieder pRITTIGE ftISTDAGEN en een
SP0RTItF 1984 toe te uensen.

SIEGER.

C funioren
I]VIRZ ICHT C- JUNIOFEN.
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17 september. Uoor het eerst de kennismaking van de nieuLre
selec-tie met het "thuis" publiek.Dat de spelers dit pubtiek
níer- ïeeflt taleurgesteld blÍjkt L,el uit de uitslag:
0ldeboorn?De Ëlesse 4-0. SamenqEVat: Dri€ uedstrijden onge-
slrqen, 13 doelpunten voor, 2 tegen en oi dat noq niet ge-
noe! iiJas, uerd er de tueede ronda van de rrfuropa ciprr qe-
Ioot t.egen CUVO IC uit Lemmet een ploeq die zeker 3 à 4
klassen hoger speel.t
llat moest een mooie krachtmetinq urordên voor Llldeboorn.20 september.In een zinderderende bekerr,redstri jd, r,la s Àet0ldeboorn die via negentig minuten voetbal- "n ó"árnn straf_schoppen de ueL zesr verrassende overuinnaar uera. (Oe
stand van 2-1 voor VVti r,lerd .in de laatste seconden door on_ze aanvoerder gelijk getrokken !2-2J ) tdochredoch, er zouvoor 0ldeboorn een toch r;el zBer naar trstaàrt;srr'aan dezeuedstrijd komen. Hierover straks meêr.
24 september. ltlet, de flzurars cupuedstrijd noq in de benenqinq dilmaal dÊ reis naar 0fdeberkoop, iaar sportvere€nt
1C r,rel Êven opgerold zou uorden. [ïaar'zoa1s een spreekuoordal zeqt: ttl.loge bomen vangen veel uindrr uerd deze uedstri iàonbenull i q verloren met 1-0.
1 oktober. Spanning alom, uant de vra,,q r,ra s dit keer, hoe
hebben de spelers de tegenslag van vorige ueek u"r"eikt.tr. stond n.I. een onvervalste topper op het p"ogru*r" ,nue1 teqen het noq ongesl.agen Nieuueschoot 2C. Ná zestiqrninulen voetbal stond er èen terechte 3-3 eindstand op het
scorebord.
7 oktober. fen zularte dag voor de spelers en leiders van deC-junloren. Uat is er n.1. g6beurd??
tVU0 uÍt Lemmer heeft bij de voet,balbonrJ melding gemaakt
van het uaarschijnlijk onqerechtiqd meespelen ván-een sp€_ler van 0ldeboorn.
Dlt betrofl ïhomai rrschumachertl , onze doelman, die de bÊtref_fende cupr,iedstri jd enkele straFschoppen stopie. Deze speler
zou. te oud zijn q'eueest en de leiders hadden geen dispen-satie ber,.ri.js bij zich. Lchter uat bleek, desbèt.reflÊenclespeler uas bij de bond niet gerechtigd om te spelen, door_dat er geen dispensatÍe uas aangevraaqd. Uitspraak van de
bond uas dan ook: CVVO 1C - 0ldeboorn lC moet uorden over-gespeeld zonder de desbetreffende speler. Dit heeft tot op
heden nog ni el plerats gevonden, Hopenlijk d,:t de spelers
door dit verve.lr1ende incident, de over te spelen r,.,edstrijdertra gemotiveerci het veld in gaan. De leiders hebben eralle vertrouuen in.
B oktoi:er. Ueer een topper in 0Ideboorn. Deze keer moesten
rje ell van 0Iyphia 1C bestreden urorden. In €en irttraktieve
ueddtri j d van beide kanten r,rerd het ditmaal 2- 2.
Ien tussenstand leert ons inmi ddel s dal 0ldeboorn een sub-topper is. Uijl uedstrijden gespeeld, z€s punten, vijftien
doelpunten voot, zíls t eq en. '[uee ueken r!st.
22 oktober. [Jelenr,redsLri jd tegen veÊnuouden 2C. Geuronnen
met 5-1.
29 oktober. 0m a;:nsluíting met de top te behoucjen moest
er vandaaq e€n zege behaald LiordÊn, thuis legen Ucjiros 1C_
Deze uedstrijd ber,iees maar LiÊer eens, dat het veldover-
uicht niet altijd uordt uitqedrukt in pun-ten. 0ldBboornbijna zestig rninuten in de aanval, doch Udiros ginq mr:t
een 0-i overuinning np zak huisuaarLs.
5 november. Deze dag naar het laagqeplaatste Lang€-
zuaaq. Hier r,ierd, in een van de.kant van 0ldeboorn slecht
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gespeel"de uedstrijd, met 0-6 qeLronn6n.
12 ndfuember. Dat onze spitsen de richtinq naar de goal- ueergevonden hadden vor-ge ueek, gaf ueer moèd voor de uJedstri iain en tegen Heerenveense Boys 3C. tr uas door o" spài"is--'-lering getrokken uit de slechte uedstrijd voriqe 

"!.[.-ii:behaalden dan ook een keurige 1-6 overuinning.
19 november. 0ldeboorn blÍjkt ueer in de truiÁning moodr tezijn, uant Írlildam 1C uordt met een 2-1 nederlaag geconfron_
teerd.
Deze uredstrijd blijft tot op heden(6,/.1 2) de laatste.
fen tussenbalans 3

punten, negenentuintig
tegen.

jongens keuriq
cup'l en

rote inzet.
petitie, moet

-l te schrijven
ufFeurs die
eunissen,
ê vr. H. v. d.lvleu-
ag€n eln een

Piet Tysma.

t(Jí * J( JÉ à( * + JêJ+ié )t J+ l+ r(JÉ Jél+ rt * *lt ta rt Jf tt t( .'ÉJ( **{ *-j(* *.}r+ itÍ .tr)i Jt ti *

ren onze
e'tfuropa
len met g
an de kom
in zi lte

antjerr vo
an de cha
De hrn. T
:,.Ykemarltl
ge ke r std

Neqen uedst ri jden gespeeld; tuaalf
doelpunten voor, negen doelpunten
Conclusie:
0p de hellt van de competitie draa
mee als suptgpper, zitten nog in d
trainen bijna elke !,eek m€t zrn al.
Zo doorgaande in _de tr,reede helft v
Br een plaats bij de bovenste drie
tJm niet in mtn éêntje het rrkerstkr
r^ril ik eindigen met het bedanken v
tot nu toe gereden hebben, zijnde
J. Veltman, Tn, Koo i stra, T j. Rei tsma,
len. Uerder uens ik iedereen pretti
spo rtieF 1984.

IunioreÉ1

.t(J(ii )+ )i J(Jêi

/Á\

,ffi
t'lí

dA@

JÉr +.t4 +

Llist {l dat - de D. Pupillen tuee vrour,relijke leidsters
h ebben
het leiden ook ue1 een líiden is
die leidsters moeite hebben met tellen en
daarom de eerste uituedstrijd met tien man ver-
t rokk en
de ouders van Sible hem gelukkig nog na
brachten

- dat Frans en Jan het ook uel eens zonder voet-
balschoenen proberen
Janco Éeleens na de training qeen lange broekbij zich heef t
hij dan zijn trui als broBk gebruikt (idee mis-
schien jonqens )
Ruud 0nderr,.rater eigenlijk aIle keren met ons
meeqaat
dat de ouders een keertje rijden bespaart
hij net zo enthousiast vIagt. als koffiedrinkt
uíj de tr,ieede helft daarom ueleens later noeten
beginnen
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ó_
er na d€ rredstrijd ook uel e€ns q€bokst r,rord
Lijkle-Kees dan als tandarts fungeert, en Jan
van een tand heeft vÉrlost
onze ploeg een tr,leeling heeft gekregen
dat uij daardoor e€n man extra kunnen r,lisselen
dat uij in de kerstvakantie ook nog een zaal-
tournooi hebben
Fiet en Harm dit seizoen de training op zich
hebben genomen en dit erg leuk doen qezien de
grote opkomst
ud na de uinterstop ueer nat zo Bnthousiast.
verdergaan dan tot nu toe
alle D. pupillen. en leidsters U allan prettige
Kerstdagen en €'en sporttóf- 1984 toe!,€nsen.

CobiÊ en [Jietske.

Ee uleí?D 6ÉVí2AAGDr4l)

rs(g tf$ oE t€Êor4ra411

aG -nr?guO0 . c^/E€ HÊl
àrKz.ÍbVc>Lvê ettrTRE, VAru OupEBwat.

-ns oÉf\llÊN 0e E- 1rl.rpi &eli-

l\-Uir Wre NrEï 20 noÉirJ( wRtruÍ nir 1jr..l.
Bg rq

Slagarij de Jaq€r uenst vrienden
bekenden an cIiËntele

goede kerst en nieuujaarsdagen,
en een voorspoedig 1984 toe.

E- Psrsnà

zc/Nc€.Q EE
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t oP'rt

le e ar:s te kriich
tsjtn Tynje.
..,1tseriien hie der al uêr Hak erê sin o&n, en h ja sêt ten éfoeilmei in 12 - 0 oerwinning.
De wyks dêro| (B septlbbel) d.iene se it noch ris ,'LÍchtsjesh
Wiscolia yn 'L'ervispel. )e ein wie O - IJ loar ,)oarn.
iaorlal.d liermerdarl is doe nel de - pupillen gongen. \
?? "eotittru. rei.zilen wij nei. ae sport ,;ereónt (AldeUeri-eapi,r
D6r krigr:n se rnei 6-J- oan re broêk.
2,r septinber moast j.t oangean thÉs tsJin ODV ( Wi jnjelrêld ) .iljir na.irten sr: de triéd lrer op en waald
,'oar it earst die i: jir lagna-r yer:nekl aas
I{ ok-tober Fonl. d.e reis rrei t-angsyeag.en.
ilizze krj.ich waard mel. in T-2 wOn.
','heun .guarree hie c.Jin nocht ear,en is rler rnei oplrol,den.
De 1êste krj"ich r.raard thíÊ sDi.le tsjin iieari-SvartíDe ínipe ).
EL dit waa:d ir) l-2 oerwinning.

De sni]"ers fan de r puoil. len bi.nl',e(wiene) iiar:. rdzi'garl,ieter i\te r-als-beek, liar.r {ie ïTies,!.1lm ltopiert,Fieter. poepjes,lliete i^rand.T Veenstra, 'i)aullar i'eene;rl ar.s,l.elrico Vecriran,Jorj_s van Ètras.g, [Ido li jiistra,
i(or'Ia.l d 'darnerdanr en 'irheun ,luarree.

A1 nei
nie t En
Ilide rs
hertlll:

al rnoaie suksesr:enrwêr't it yn in komfle Lys je on it s jrul
rret orn it wi nrle n.

en rlrdsters, skiedsrjochtors
tanl{ sizze foar it altyti ree

en grinsrjochters rrolle tri j

ol ynljocl'rtiníjs bij; H.tLàTt!!s.ns
-s. l.l i- e rrold s trj i t te 1l
tel. 158É;

Í. punillen Jientiid l gSJ-1984

I9el-]984 wie I septémber thrls

dteln

oer ts jin

oersjoch fan de

yn it jiert j.id

it in J -O-oervinn ing.
rne i. .

stean.

0pjefte

1\-YO\v
ïnse en ik vo]le jimr.,e in gese]Iigê kryst
tawlnskje.
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OV[R DI ]TUGO.

Zoals U misschien !,eI ueet trainen r,ri j de jeuqd dit ja.tr
voor het eerst.Uoensdaqmi{claqrs hali 6 tot ts avonds
hatf I trainen r.rr j de A jun.rC jun.en Drpup.
Zomers valt 3 uur Liel mee maar rs uinters is het r.rel
koud maar ach dan loop je geuoon sven mae of doe je
met het, partijtje mee en je bent Lreer u rrrl .
De traininqsopkornst van de jeuqd is zeer qroot en ei
r,ro rdt qezellig qetraind.
f,loeli jkhaden hebben r.r e niet en hopelijk krijgen ue
die ook niet.
Verder de resultaten zijn goed'er uordt hard gelrerkt
en U kunt dit ueer teruq vinden in de conrpetiLiestanrl
'i C-4à5,1D-5à6 entenslottÊ l A onderaan.
ivlaar Crze Dloeq heeft laten zÍen dat ze veel beler
kunnenrgezien ook de 5-1 overuinning taqen de op dat
moarent derde staande de SUEACH 14.
t1i j r,rensen,aIIe jeugdspelers pRtTTICt KERSTUACfN en
een llILUKKIC NITUU]AAR.
1'la.ri r,atuurli. jk ooll voor alle andere voe"tralleis,
ledenrdonateursrbezoekers en ouders uensÉn uij dit.

'r Fr, i ti I NG S0pK0irlST :

iJ, junioren nax. 12x

1,"'.Schiere 12x
2. f .Goerres 11x
3.L.K,Foepjes 11x
4. S. de Roos 1 1x
5. R, Jelsma 11x
5. [. QuarrÉ 10x
?.J.Uoolstra 'l 0x
S.K.Fritsma 9x
9. X.0nderualer 9x

'l 0.S.rlkkerman 8x
11.3. de J0nq 6x
'1 2.C. Brandinqa 4x

A. j unioren fi'l3x.14x C. junio ren max.14x

F.KIeefstra
R. UeI dma n
B. de Leeuu
H.Dijkstra
G.v.Kalsbeek
S. Visser
D.fizema
Joh. Poepj es
J. Visser
3, de Graal
H. B randsma
Y. Si n nema
5. v. d iYleuLen
S. Ui nk

K. Reitsma
T. Roqgendorf
S.0osterbaan
R. J. de Vegt
Joh. T ysm a
íï. Dam
U. Veldman
.1. \/isser
-1. Teunissen
F.iJarmerd:,m

R.Kooislra
Ll. J. Yk ema
H,v.d l'1e u1en
U. Vi nk
L.l,.leidenaar
Ë.fyzinga

12x
11x
11x
11x
11x
llx
10x

9x
9x
8,{
6x
4x
4x
2x

4x
4x
3x
3x
3x
3x
2x
2><

2x
2x
1x
1x
0x
Bx
9x
6x

DE J[UGDTRA INTRS.

r,.li j uênsen lJ. pretLige
en de beste Lrensen voo

feestdagen toe
r 1984.

bouw- en aannemersbedrijfïffiRdff/
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Sticht Oldeboo

I{A? TS EEN SPEEL.O.THEEK ?

Een speel-o-theek ls hetzelfde voor speelSoed, wat
een bibliothêek l"s voor boeken.
Een verschil 1s echter dat het binnen de speel-o-theek
wat roerigeT toegaat. De moeders kunnen koffj.e drinken,
terriJl de ki.nderen met tret spêelgoed sPelen.

foon vrn rs DE sPEEL-o--THEEK ?

De speel-o-theek is er voor àLk kinderen van O tot en met I iaar.
Ook de kleuterschool, de lagere sctrool- eÍI de peuterspeelzaaL
kunnen speelgoed lenen.
Bent u donateur dan kunt u gratis of tegen een vergoeding van

f 1.-- speelgoed l-ênen.

HOEVEEL KOST HET LIDMAÀTSCHAP ?

De bijdrage voor het êêrste klnd l-s Í 12.50'
voor tret tweede klnd f 1O.--.
Derde en wolgende kinderen ult één gezin ziJn gratis lid!
Het speelgoed mag voor drl.e weken vorden 6eleend.

I{AAR VINDT U DE SPEEL . O-?ITEêI( ?

Iedere l{èek, op donderdagmiddag van 15.45 tot 11.1O kunnen cle

klndereÍr speelgoed lenen in I Ons Huisr Brittenburg 6 te Oldeb.,orn.

I,IÏLT U NOG IETS IiIETEN ?

SlJvoorbeeld hoê u vrijwilligster kunt r.'orden . -. -

. uit lre1ke achtergrond de speel-o-theek is opgericht-...
Kom gerust eens een kl-Jkie nemen op donderdagmiddag of neen kontakt
op metomevr. A. Akke rrnans -Hofstra ; teI. 1578 ln Oldeboorn.

En heeft u nog speelgoed thuis wat u ve1 .wilt missen' .

bel ons, ve kunnen tret , mits in g.oede staat, gebruil(en voor u j t'let rr.

I/IJ I{ENSEN U DEN SPEELS 1 9 8 !I
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{êËsrêfr 00l0f0n qocr-qó€
CLUBBLAD U.U.0LDEB0ORN is tljdens het voetbalseizoen
een ( Ui;na) r,rekelijhse uitgave.

REDACTIe I

GEERT dE VRIES
UIIBI de R00s
ANNIT BLAAUU
f,ANKI HOEKSïRA

0Pflo AK. GEERÏ de VRiiS

DRUK: GEERT dE VRIIS
UÏIBE de R005

res. UIIIKE v.d. lIttR
ANNIT BR'INDSI,ig\

vo uuren en nieten.
JAN de Jll NG

H'i NS BRA NDSIt]A
ÀNN IT BRII ND5ÍVII.

BEZORGIFS:

Anne Nijdam

Pieter Hoekstra

Jikke Ueen s t ra

Jo h. Spoelstra

Jappie l/li jnheer

Berend Ho ek st ra

Cobus v/d íïeulen

Uilly de Boer

Hans B ra nd sma

t

t

Bestuup & Bedalatie

urcnst aen ieder

en sên

Nrcuv'1nar I

V.Y. -OLDSEOORil-

1lcftstdrlsc

I
I
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lvl.D.Íï.5ervice r,l ens t iedereen prettige
kerstdagen en een qelukkig 1984 toe.

' (0ot< tijOens de fe€stdagen staat onze
storingsdienst dag €n naeht voor U klaar,)
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Uilt U donateur Lrord€n?
. Uoor FI.15100 per jaar ontvangt U dan daarbij

ook onze clubkrant ttpg 2tJA RT UITTENTT

Naafi:

. AdÊs:

LItt rrIL MÁAC E'ONATÊUF T

v. orrBBoolll.

dttum: .. . ..

handrekening.
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