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KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR aO.OAUUR

cg.z 0p Hr

voor het aankomende seitnen 1988 1989 leiders voor
2 jeugd-e.1. f '-zevent,aIlen.
taËgeiien onze A-junioren en rz pupillen nog zonder
Oegóteiding zitteÀt zoeken uij nog 4 enthousiaste
reisen, uelke deze jongens uiLlen begeleiden.
lYlocht Oit niet lukken, dan zijn ui j aIs jeugdbestuur
genoo dzaak| oÍn deze elF-zeventallen terug te trekken
iit de kompetitie, uat Ínhoud dat deze jeuqd geen
uledstrijden ken sfielen.
r"iorr"Iie biJ: Jan de Jong (voorzittar)

Suettebuorren t+2

of
Hendrik. v.d. Krieke (secret,aris)
Sr,lettebuorren 7a.

^-rra4 
n -nrj!JïAí1 'JLJ'

Voetbaischoenan nalen 33 L/n 36
reacties schrif'telijk tjii de red' op
Sr,rettebuorren '/a.

-7-



VAN HgT ËË$ruUR
re

H. v.rl . Heide - voorzitter.
K. Postma - secretaris.

Voor het seizoen 1 988 - 1 989 ziet het bestuur er als volgL uit:

1 525

1 959

1613

tel. 1 807

teI. 1 9i'}8

1 e elftal
2e e1ftal
3e elftal
4e elftal

A junioren

B junioren

il pupi llen

E r-lupillen

F pupillen

D. Valk

W. VeensLra

C. Jelsma

K. Akkermane:

tel.
tel.

tel. i 461

t:el. 1531

tel. 1263

tel. 1 578

U. l,rijholt - penningmeester. tel.
t7. Ti-jsrna-Floekstra - materiaalbeheer.

tl . v.d. Krieke - 1n'sdst-ri jd secreLaris.

Lei<ters elf tallen:

=======;===============:_:-========= =============================

Le-íders jeugdelftallen:
vocr dit e1ftal worden nog 2 leiders qezocht.

ti.J. Brouwer teI. 152'l

J- v.cl . lnloude te1. 1658

lJieiir.rland tel. 1 760

v. Kal.sbeek t,el. 1532

H.

w-

Joh. troepjes

S. Jager

Th . Vr:ol stra

LeI. 1159

tel.1241
nw. G. v.d" Velde lel. 1799.

:::- =============== = = ===== =======================-==-=-=========
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EXTRA BERf C T4T

Het eerst,e elf t,al is het vlaqgeschio van de U. V,01rJeboorn.
Samen met noq 3 seniorenteams, A junioren, B junioren,
D-[-en F-nupillen uordt deelgenomen aan de voetbal-
komcetitie van de afdelÍng Friesland van de K.N,V.B.

Uonr het eerste elfta1, uat momenteel uitkornt in de 7e

klasse van de F.V.Ê. zneken u,ij Ëen sportieve enthousia-
stel-inq v0or de functie van:

UI'5TT GRENSRTCHTTR.

Uan de kandidaten veruachten Lrij i

een oraktische en flexibele instelling, vanbraee het
karakter van het elftal.
een minimunr leeftijd van 15 jaar.
Ëen redelijke bekendheÍd met de vret.balsnelreqei,s.

lJii hieden ;

een pratis volledige opleiding tot vcetbalscheids-
rechter ( via een K, fi. U. E, cursis ) .

Inlichtinqen omtrenr- deze functie kunt u v€rkrijEen
bij H.v.d.Krieke te1. ,,]55t'3*'l ?í13.

Bent u geinterresseerd in deze functie cjen veruachten
ui j z.a sooedig no?e1i j k aen reaktie tlii É6n van onze
bestur-.lrsleCen.

Y. V" 0lCeboorn
sekretariaat : K Fosima

ls. NieLroldsirjitte 17
illdeboorn teI, 05563-1 959 -3-



ïiir I Lr IiiGS T ï lil[Í\i :

nTl'iqn!í: . 1Q I. ... -.,; uur
1 9. nC uur
2t.00 uur
21 . flC uur

5et

1 9. f0 uur
2,1.3C uur
21 .00 uur
22.D4 uur

uur - 19,00 uur
uur - 20.00 uur

e, r c r, '8& *'11

F -nr rn&_ uvP.

A-jun.
Selectie
í1 pc,t ëor.

F-oup.
D-pup.

3-jun.
A-jun.
Selectie
Rest sen,

Li0EttiSDi,G : 18.00
10 nnt -aer

D0l'iDERDnG i18.00
19.30
2U.00
2',1 .00

- 19.CC uur
- 20.0C uur

21,00 uur
22.C4 uur

UUT
UUT
UUT
UUT

A!NUANi TRAINïNGTil 23 AUGUSïU5.

Uqrtllv*rttsvv vutwl,lWVvtttvv^**4t vv lav's-,v * '-

í),"uvne Q,.Jní1 '"-Aolrcsr :

fiel'le /uon"* / 
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TnoleL,n.g uLít"aLL
1e. elftal.
802 2E KLAs.sE A (802),

01 0065 St Jacob

A2 0088 0ldeboorn

03 01 ?5 S . \/. Thor

[l/r 0n06 Ba khuizen

05

06 0037 F. r- ,5 .

n7 n'l rr? R . \1. v.

nB n178 AmelanrJÍa

n9 0ii?C Bui tenpost

1il Íl?34 V.U.nengr.rirden

11 0003 St.Annaparochie

12 0ilir6'G.A.U,C.

3e. alftal,

83s 4t KLn55E 0 (ers).

í11 CI006 Enkhuizen

í]? [ï140 Lrarga

03 0001 Akkrum

D4 ilng.8 0ldeboorn

n5 rin46 G.A,U.C.

lliï CIi]81 Nicator

1

I

1

1

1

1

1

I

1

1

tl
I

/+

4

?

1,

4

I

{-

è^, setzoeN'*{_31
2a. alftal.

s1? 3E KLASSE E (etz)

01 A?il ïurkse Spcrt

02 0071 Langueer

03 0102 Fead Sr.rart

04

05 0041 Friesland

CI6 AB27 F "C.Uolvega

07 U103 Renado

08 014? U.2.5,
g9 CI0?6 L.5.C,

1 0 0069 $,C. Joure

11 0037 F.F.5.

12 0088 0Ideboorn

H. 1

3

4'

3

5

,4

6

4

2

2

4.e. elftal.,
83? 4E KLASSE S (s3?).

01 0088 0ldeboorn (+

OZ 0069 5.C. Joure 6

03 0241 Turkse Soorl H. 7

CI4 0103 Renarjo 6

05 0001 Akkrum *,

06 t]102 Head Surart 5



A-Jun.
150 Groeo 1 (150).
81 a129 TljnJe
n? 0053 Harkemasa Boya

03 0049 De Grlffloen
ah 01 ?5 T.0.p. ',63
05 0168 Hlelpen
06 0133 S.C.Ueenuouden

0? 0n34 D.u,p.
0B 0088 Oldeboorn

0-í:tuD r

41 5 Kt-o 5

B1 01()9

02 0088

03 nn64

04 0n45

n5 0001

06 014Í)

Fl-CIUO'

609 KLAS

01 0u01

a2 CI088

03 0064

04 003?

n5 0046

06 01n0

415.
S .0,5 .
0ldeboorn
Irnaum
G.A.lr.c.
A kkrum

Uarga

6CI9.

ll kkrum

0ldeboorn
I rneum

FrF.5.
6.4.V.C.
0udehaske

tJNloreN.ts/A1

A2

A1

A1

A1

A1

111

A1

01

D1

01

D1

D1

D1

t1
E1

E1

E1

E1

E1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F2

F1

F1

F2

F2

F?

tV r,g

.{ eL

E-pLtp,
520 KLA5

01 0046

0? 01?5

03 0001

a4 0122
05 0064

06 0088

F 2-pup,
6?8 KLAS

01 0060

a2 00?e

Í)3 0102

04 0069

0'5 0082

06 0088

5 20.
G.A.tr.c.
Scharnegoutem
A kkrum
Terhorne
I rnsun
0l.deboorn

628.
Heerenv. Boys

fii ldan
Read Surart
S.C. Joure
Nieuueshoot
0ldeboorn

tN /,

&N.



C on 7, l, /,, - f ro2 r^Ftrí A

Ie IiLFTAL

sept.
6/7 /8

11
Lt/14/ 15

1B
25

okt. 
2

9
16
2'
to

nov.
6

L5
2A
?7

Dec.
4

11
'18

ivedstr, da,E
1q

16
L7
1S
L9
20
21
22

\eker
VY Aenwirden
beker
0lcleboorn
Ame Land ia
Cl d.eboorn
0ld.eboorn
!'FS
Vrij
!akhuízen

0ldeboorn
Cld.eboorn
lleker / ínbaal
St.Jacob

St.*nnaparochie
0ldeboorn
3uítenpost

0l-deboorn
ArII
CLdeboorn
vrij
Oldeboorrr
SV fhor
(;Avc
0ld,eboorn

- C1d;boorn 14.00

Suitennost 14.00
0Ldeboorn 14.4,
St.Ànnapar. 14.00
irïV 14.00
0lrleboorn 1"4.00

*

koopt bi i
onze

sdverleerders
*

- Oldeboorn

- $V Thor
- $AVC

- 0ld.ehoorn

14. J0

14,00
14.00

14.00

Cldeboorn 14.00
yY Aenwirden 14.C0
Oldeboorn 14.00

Amelandia 14.00
0ldeboorn 14.C0
FFS 14.00

Sakhulzen 14.00
Cldeboorn 14.00
Ulcleboorn 14.00
$t.iacob 14.00

| -7ol



2e ijïjÍTAi,

sePt' 6l T /B
11

rt /i.4/1.,
18
25

ollt. ?-

q

16
?.1
?n}\)

Ír oll o

6
'ta
L)

^^.\J
21L-l

Cec .
,'+

t" 1"
l^i-o

ïr'eí:l.str.Ca.9

beker
uldeboortr
beker
ji tl'5 I

[tldeboorn
'r'urkge r.i:. 1
i,C ioure {
uri {
T<:^ í

Cldeboorn

\t;ZS 5
Lansrveer J
beker / inhaal
Uldeboorn

0ld.eboorn
r tl 1íolve,qa 5

0ldebobrn

",.ries:l.aná ]
(ilt-deboo:rn
..-i.iyrJJ

Uldebocrn
:?ea.d $uart I
0l"Ce,boorn
0l"deboorn
;?enadc 4

l'C Wolvega!

0lCeboorn
.ir riesLand ]
Ultleboorn
U'l-doboorn

i" 1d eboorn
.r.:ead, iiwart 4

0ldeboorn
Clceboorn

.rtenado

lurk-se S.H. L
Uldeboorn
l l': 2

Ul deboorn
;:u Joure {
isc 6
Cioehoorr

ï,ani'lleer a

1 i ai e Dooï'n

lrr

-'- i)

.l- I

1,J
19
21

1"t

11..00

14.00
11.00
I 4.30
10,1C

12.OCI
't 'I nn

10,1)
l-2 ,00

11 . {1C

1.L.00
1C, 00
1"1". o0

Li .00
l_ 1 ,0c

.t i, cc
1, r1ó
-1 '! n:"\

,r. J...ri_

i z "..,r

0ef enwed st:r.iiden 2e elftaL
2B/8. -toernooi te
i/9 olY z -
6/9 craelcorn 2

Linïrenhuize'n

0lrleboorn 2

- $AïC 3

19.C0
1C n^



A-:__!-Urlol'ir.
qo ni

6/ t/ e
1_t)

1.3 /1.tr /L5'l?
.Lt

?4
^1, +

:l

I
1,j
?,2

?9

c)
I2
lit
^/zc

áa^

3
tc
17

IIedstr. dal
14
L4

beker
0ld.eboorn
beker
lldP
O1C eboorn

SC Í,reenvouo,en
liarr:enase Boys
ïieLnen
C1d eboorn

roP 61
Cll dehoorn
iler.er /ínha,al_
-re C'lffioen

Oldeboorn
Oldeboorn

ÍeP 63

Cldeboorn
:je ;..r1ï I loen

01" e r:boorn
3i d,e-noorn
ClC.ebo:::n
0lrlebooxn

[ilrleboorn
l)i.IP

0-'1-dphoorn

SC rÍeeni"rcuCen

14. C)0

1l 
^.,

'l r, ? r'\

l-1 .00
'l ''l nn
!4tj"

1i .:]n

1ó 'rtr
lt . L j

1A l.0ldeboorn
Ínhaal I i:i i.nterstop
ïnhaal / -'int*,ls'cc n

Ha-llena 3oys
-iiie l ren

gebruik v?n jou t;rne-
sch voor elektrísche

l-4 . co

Jikke Veenstra, bedankt voor het
nachlnê, ik sehi,jn noeal all erqi
typena.ehines te ziin.
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Ui.t de oudg doos ....,....... Vên Koos.
( tetst, :s. Huisnan)

0p het moment van dít schrijven (Zg mei) ís mij niet
i:ekend of er dit seizoen nog Êen clubblad zal vÊr-
schijnen. iriaar voor het geval dát, toch maar Êen
bi jdrage uit de oude doos ( het krant je za! r,rel gevuld
rnoeten ui':rden), Ué zullen maar geen on2in verzinnen,
rjáár staat mijn kop niet naarr BÍrmeteen met de deur
in huis va11en ("u). 0verigens bestaat dus de kans dat
LJ dezs regels pas over enkel.e maanden kunt 1Ëzen.
ívlaar u6 hebben normaal gesFroken ook noq zoiets als
een ledenvergadering voor de boeg en hierover zuIlen
de leden vooraf ue1" gelnformeerd moeten uorden,
f r schi jnen o.3, in het bestuur nogal r.lat mutaties
te qaan Flaatsvinden.

Het pas uit, de K.N.U.8. gedegradeerde T.F.5. fungeerde
als eerste tegenstander van 0ldeboorn 1 in de komne-
titie 1970-171. In een gelijk otrBaande uedstrijd bleef
het D-0. Daarna volgde ons driedaagse dorpsfeestr maar
zondags ulel aantreden in Donkerbroek oín H.D. T. Èe
bekampen. Blsedheet uas het, maar toch hand in hand
zingend het veld op. Iier minuten voor tijd r,.rerd het
2-1 voor de gastheren, maar Jan Kalsbeek uas er ook
noe; Hij scoorde in de allerlaalsle seconde de qelijk-
maker en daarna uas hel Lreeríteen klein beetjert feest.
len ueek laler de volle r.rins'o tegen 0osterlittens (Z-0)
Daarna een 0-5 zeqe in Hs11um. 0pstelling: li,Ë. Ni.euuland
(cteol), J,Jeeningar H.Akkerman, H.de Roos, Y.Blaauur,
(achter), U.Uuite, 5. Knol (midden), D.Uagenaar,
ï.l,5chriemer, J.Kalsbeek, f, .Blankenberg {voor).
S,UaLzena fungeerde als r,:isselsDel€r. 0ok Sportclub
Íviakkinqa moest zijn rneerdere erkennen tegen 0ldebnorn.
'riet uerd 1-U dnor Êen Coelnunt van Durk ,van SipkE en
l,iil1ernke, 7s stond 0l.cjebonrn 20 sept. ÍTrBt T.F.5, op
ce t*.eade ol aa ts (S- S) ,
i,,r:nloner Lras SL.Anna ilar,, dat noq geen enkel ount
nad versDeeld, Toen cnlslonden sr echter problemen"
iiotel GoerrÊs zcu no? een uedslrijd soeLen tegen de
De ïuee Gemeenten uit Ïrnsurnr aanqezien Ceze happening
!JÊqens terreinsluitinqen niet, in de zomer had kunnen
nlaatsvinden. ilo de zaLerdag uoor de uitr,iedslrijci tegen
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De Uálden zou het uezsn, nadat er eerst no-e gekorfbald
moest uorden. Toen het bestuur er ueet van kieeg dat
bij de'fJelke-Boysrt ook kernspelers zouden nÊedoen,
verbood men 0p ons veld te spelen,
Daarom uerd er in Terhorne gespeeld. Het bestuur kuam
controleren en alle tfboosdoenersrl urerden genoteerd.
De volgende dag een onnodig 1-D nederlaag tegen
l-le UÊiden en de sfeer r,las om te snijden, mede door de
onderlinqe verdeeldheid in de ploeg.Het bestuur stelde
een stencil niet, richtlijnen voor eerste elftalspelers
oDr dal door de betreffende snelers diende te uorden
ondertekend.

fioctt men zich niet aan deze regels houCen, dan zou de
voorL,aerdelijke straf van 6Én uestrijli scholsing
ulnrden 6r.rqezÊt in een onvoor*ileardelijke. De sneLers
van het tureede kreqen een berisping,
f,akhuizen brachl Sldeboorn een nieuue nederlaao toe
(-c-t ). ïhuis tegen lYlildan vinl Lreer een CIpqaantJe 1i;n
in het snel van 0lCeboorn te besneuren, hoeuel het
C-0 bleef.Teqen 0ldeholtpade uas het echter leliik mis,
iloor o.ê. eiqen rjoelountËn van H.dg Roos Ën S.Huisman
aen dikke 4-1 nedeflaa.f,. l)Êr Vilf -irr"r1ic r,.:.,trls.t L L j,i i.-' :, :

Uarqa r.lerd, zoals ger.loonlijk cnder slechte LJ€arsrrlm-
standigheden gËsBeeld. llede door de harde uinrJ Lras
Uarqa zo vriendelijk om luee keer in eigen doel le
schietenr frBt a1s resultaat een 2-1 0ldeboorn ovEr-
uinning. De affaire met het iiolel-e1fta1, uaarover
in het clubblad ook fe11e discussies r.rerden Eevoercl,
uas nog niet ten eÍnde. fr uJas Éên speler die het
ee.rder q€noemde stencil niet naar uens van hei tresiuur
had ingevuld en dat betekende voor hern een schorsinE.
De andere betrokken soelers meenden solidair te mset,en
lrezen en r*reigerden voor Ce volgende r.ledstrijd in het
vel.d te komen. ilok voor hen (inclusief schrijver
rJezes) volgrle Ëen schorsing. t'let vele invallórs urerrJ
het in 5t,.Anna Par. een 3-1 nederlaag. Bij de inval"l-ers
L,as ook mijn broertje lJieger en hij zau basissoeler
blijven. Thans doet hij zijn uiterste best het voort-
bestaan van Ce voetbalclub te verzekeren (oetuige de
qeboorte van een vierde zoon). Dit in schrille teqen*
stell-ino net o.ê. Jên de iong en Piel Tijsma.
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De volqencle tegenstander uas Hallun' In een modderbad

trok ilícJenoorn met 3-0 aan het lanqst'e eind'
ïnmirjdels !,as 0Ideboorn na dertien r,redst,rijden behcorlijk
o"t"r.t on de ranglijst en leek ar nog naar ueinig kans

on promotie te bóstáan. Het zou echter anders looen.
D; áerst,e r,redsr-rijd in 1971 leverde noE een 0-1

"*rf*rlaag teqen D; UálcJen oF. Bakhuizen kulam Vervol';ens
o* bezoeÉ en een A-2 achterstand bij de rust uml in de

iu,e"Oà helft r.reggeuerkt. Uia aen door doelman lrrieuLrland

benutt,e slraescËáp Ín ifiilcjam Lteer eens de vr:11e buit.
iln ?1 naarL nogmaals een 1-0 overulinning. Deze keer uas
tret St.nnna pai. het slachtoffer.0lCeholtoade kreeg
sÊn ueek later met 0-4 k1op, hoeuel er van de drie
i"uoÀi.ende strafschonnen nog tt'lee r'rerden qenÍst'
I're t. Fasen een vriendschappef i5te r.redstri jd teqen T'; '5'
rjat toen in de kornnetitie nog vier punten vocrsprong
oo flLciaboorn had, en er uerd met O'? qeLionnen'
,r,Je bleven Ín cle iunning voor de strijd om prornotie
Coor kr:nloper H.D'T. te verslaan (Z-l) ' VÊrvo19en! in-
st,ronende regen 0-1 r.rinsl oo Uarga Ên '2elijk T?t T'F'9'
oR rJe dercje plaats . Tadoencle moest er een besl issings-
uáCotr:ijd voor cle promo-ti? uorden gespeeld en deze

vond o1áats op 15 mei {gll in Don&erbroek'

Natr-iurlijk uras cJe publieke belangs!?11ing enorm en

het J.eqióen van 01ci+boorn kon na aFloop juichen'
Het uerrJ'een 3-1 BverL,inning via cloelpunten van

:. Xoi sneet<, jrJeeninga en C.Blankenberq' In de
iir.otái SoÁO zouden rie het daarna zes jaar volhoudBn'
,";;; "J**i-r'ánO"n 

L,e hel in de toekomst nog uel--eens
oiro", !'loer,rel 

-de 
voorma)-i9 '1'kkrum-5tert 

ene E'iilenersnat
onlangs nog u"oáq L,anneer ik over die bauuste uedstrijd
in Goiredijt< rou'schríjven' llou, dat kan nog iaren
du ren ,

àorell ver ra/2J

uJ" o(eÀ, s r utn l" gc' l"e4 -)orcll L/
::fr;'; ;* ok t " Í..*L /' v",rr J: 

"" ,of | 
*r'do

, " ; vo /i.nít e /'t I /*'** I ;íl " 
o',',u k r'
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