
28 jaargang

Glubblad
v.v.Oldeboorn
Opgericht 15aprit1923

Redaktieadres:
28 iaarqano nr.

SIETTEBUORREI{ Ta.

KOPY INLEVEREN MAAND VOOR zOOOUUR
rooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

NEDAKTIE : II. Y. d. rTleke
TIPISTES : JdeRooa

J Hoekatra

I{IETERS : J Meester

l. v. Kalsbeek

OPLÀGE : 2{0 atuks.
Het clubbtad van de y.V-OLDEBOOnf, yordt
ln elgen beheer gednukb -
oYEnIAHE, II{ gELrE YOnu ooK, ZOXDEn
SCHNTPTELTJKE TOESTEH}IrXG VÁT DE V.V.
OLDEBOOR}I IS VERBODEII.

o ooo ooo o oo oooooooooooooooóóÍ!ó^^^^ 
^^ ^ ^ ^ ^ ^ ___________OOOOOOOOoOOoOOoOOOOOOOgoOooOOoOooooOooOo,

o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o ol-ooooooooooooo"""ooooooo-lo-;;;;;;;;;;;;;;;,

(,
I
o
L

E

.l
L
(,tlt
t



Áan elle 1ezer6 en lezeressen van dit blad.

Beste voetbalvrienden,

Door diver8e onstandigbeden heeft het rel heel erg lang geduurd,
eer u dit krantje ln handen kreeg.
$j, als beatuur, uillen daarvoor bij deze onze excuses aanbieden.
U ïeet, dat het beatuur tiidelin( iB furgekort tot 4 nan, nadat
onze voorzitter z{n functie heeft neergelegd.
Hij had hiervoor ájn redenen, ïelke uij en hopelijk ook u
respecteren.
Alanog hieràij een bedar*je aan H. v.d. Heide voor z'n inzet en
enthousiaare, hetgeen niet al.t{id door een ieder op ïaarde ia
geschat.
Natuurlijk naakt iedereen fouten, dat ia rensel,ijk en het late
verschijnen van dit blad ia er een voorteeld van.
Uaar ik noet er ïel even bii veroelden, dat het erg lpeilijk is
on net 4 nan een ver€niging draalende te houden.
Verooedeliik heeft een deel van onze leden niet in de gaten
hoeveel tiid en uerk het besalur in de ver€niging steekt !
Uij hopen ilan ook aiat er zeer apoedig een nieure voorzitter ( ster )zal kooen, tretgeen noodzakeliË la on de boel ueer een beetje z.n
nornale gang te laten kdjgen.
Ver6cheidene peraonen ziin al door ons benaderd, Eaar hebben
on diverae redenen deze job nlet aan kunnen c.q. uillen nenen.
NatuurLiJ'k respectetren rij dit, nnar dat neent niet yeg dat ïij nog
ateeds zonder voorzitter zitten.
Bij deze stellen uii voor, dat degene die hier iets voor voelt,of
hij/4i die ieland yeet, dit voor 20 aeptember even achriftelijk
neldt bij K. PoaàIa Da. t{ieuuoldstr. 14 of y. fijsna J. Benedictus_str. 33, zodat sij op onze

LEDEI{VERGÁDERING op DONDERDAG 2t septenber
-_ bii Hotel coerreB,
één of neerdere kandidaten kunneÍr vooratellen.
Iant nenaen, Let uel t Zonder voorzitter REDDEN UIJ HET NIET!!I!!Verder lg onze stencLlapparatuur defect, r€paratie hiervan isonrendabel en zodo€Írde roest er uitgeueken yorden naar eenandere, tijdeliÈe opl-osaing, yelke paa na de vacantle uerd gevonden.Het ia echter uel noodzakelijk dat er op korte terarijn nleuse
apparatuur rordt aangeachaft
Hier zullen ue oD de ledenwgsgsdglitrg uel. verdere uitleg over geven.Nognaala. onze exèuse8 en voor nu hoop ik dat ve Eet z-n alleneen aportief seizoen t€geDoet oogen !aan-.

3 - Nanena het bestuur, U- f.iisna.



Oldeboorn, eprlI 1989.

Aan álle leden vàn de v.v. Oldêbooan.

Opst6ppên is dc Íeg van de nlnstê vêêratand, 13
vaak de eerste rêaktie dic Je te horcn kriJgt ran-
neer Je ala bêatuuralid besloten hebt ecn atrccp
onder le funktte te tettên. Het Ls ook nlet gebrul-
kelilk 1n êên verenlSlnS on een zlttingsperlode
tu6aêntllda tê beêind{gen.llËt vcr.èzên problccn
met hêt le elftel raÉ nlet dc hoofdreden van nrJn
vertrek. Het l,as de bêkendê druppel dle dé eníner
deêd overlop€n. De yêrke1ljke reden 1s een struktu-
rele. Er zit m.1. nogal rat schêêf blnnen de voet-
balvercnlSing rat nlat eênvoudlg {a op te lossen.
Het 1id ztJí vEn .ên klup houdt nlet alleen 1n het
kunnen deelnenen eán ale aport uaartoe dle ktup Jê
de geleA€nheid 8ceft. tlet de 6lnpele gedachte h.t
bea tuur bestuurt en de leden voetballen korn je nlet
verde.. Dc daadíêrkellJkê bêtrokkenheid van de 1nd1-
vldu.le leden ia op een ênkêle ultzondêalíg na, ver
te zockên. Let het leveaen van krltlck gaat d!t rat
€envoudlger; men steetdan zonaer vooraan. Ala het
y,erkellJk Saat 0'l zakcn, orFpoaÍtIcf êên ateentJe
b1J te alragên ean dê opbou{ en alc voortgang ven de
klup k.1Jgt hct bestuur geên gehoor, In dc efgclopên
Jarcn ia door het beatuur gêtracht hiêr 6en tê ver-
ken. V€€1 op zlchzelf sinpele zaken wsrên nlet te
reallser€n. tiogêltJk kan het zo zijn dat het beatuur
dc lêden nlet vol,doênde wl.€t tê motive.en. Hoe het
ook ziJ, d€ v.v.Oldêboorn zlt zol,ê1 6portlef als or-
gsnlsatorlsch 1n €€n dtcp dal.Ik v€nB de hutdiae
beatuuralêdcn veel rljaheld en aanenw€rklogakaacht
toe on de voctbaltrein Íecr op dc reils te krtjgên.
EnkeIe dlnSên die hiervoor b€sI16t noodzakèlfJk ziJn
ln niJn ogen wil tk graág als Soedbedoelde .aad nee-
geven aan dê leden.

1. Acceptêêr de feltêliJke Ielding vsn de gekozen en
benoemde funktlonarlssen.

2. Zêl Je in voor dê klup, .nlct allêcn blnnên de krtJt-
llJnên, naar nog tecr daarbuitên .Juirt daar hêcft
dê klup Jê nodtg.

3. AIB Jc 8êkozên h.bt voo. ecn têedaport, nerk dan Je
êlgen pcrsoonllJke belangen onderseBchlkt eán d1ê
ven het teern.

v.v.Oldeboorn tk lJens Je een echt 80€de toekonst toe.

- Ll- Haall€
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Welke vrijetijdsschil.der wil enkele uurEjes van zijn vlije
tÍjd opoffeÍen aan de V.V. Oldeboorn.
Zoals U al leeds heeft gezien verkeert onze kantine in een
zolgwekkende staat.
Om nu niet !e veel onkosEen ÍlÍeer te maken, vragen
vrÍjÍdilligers die de kantine aan de buitenkant

fÍiËsoenlijke kleurrje willen voorzien.
U kunt ziqh zich voor deze dankbare klus opgeven
maÈeriaalvrouw I,l. Tijsma tel. 1g07.

!,rij enkele

alsnog van een

bli onze

Het bestuur.

p.s. Voor een natje en droogje zal rijkelijk rrordên gezorgd.

Doet uv Inkopen b|t dta
ÀDVERTEE RDER$

-t-
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De Jaarlijkse AIGEIIENE I^EDEríVERCADERING, een beêtjê late. dan

gepland, zal plaatsvinden op

DoIIDERDAG 21 aeptenber

on 2O.OO u. bij Hotel Coerres

in het kleine zaaLt je.
llï verzo€ken een ieder op Ujd aanyezig te z{n!

AGEI\TDA AIÍEI'IEIIE I.EDENVERGADERING

1. Opening.

2. [ededelingen

3. Ingekooen stuld(en.

4. Nol lên vorLge vergadering-

5. Jaarverglag aecretalLa -
6. Jaanrerslag perullngneester.

7. Benoening ka.sconmiasiê.
aftredend: l. de Roos.

8. Jaarverslag jeugdsecretaria

9. Beatuuraverkiezing.

10- Rondvraag.

11. Sluiting.

ALoenr *

Pauze naar inzicht.

r NÁNDIDMT VOORZIfIER( S ) IORDEN VERZOCHT ZICH SCIIRIFTtIIJK TE

!íELDEN VOOR 20 SEPTEI'tsER BU: K. POSTTíA Ds. Nieuuoldstr. 14

o of I. llJstlA J. Benedictusstr. 33
-ó-
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ondat er dtt aeizoen [aar a'per copy van het 2e elftal binnenkraa.E, zullên íe dit nu Daar even rech! zetten. l

lle begonnen dLt selzoên reÈ een nf."". t""p.i-fde rltte Menzo )n.I. Ttnus RodenburA (tn vroegere tlJden verdedlger blJ het2e elftal) en 1n de voorhoede raa 
""i "..r;;;;;Ë"".*o".r,.lí. van Kalsbeek , die echter na-een ongeLukklge botsing neteen keeper tiJdena een toernooi ziJn ioet b;;k, -;;-;r"líeester.

lIe begonnen dlt Jaar oyerdonderend, 5_2 ninst op folvega endaarna r,erd na de gondelyaart p.F.S. net 3_q verslaren.D.nBontekoenresrerhoven r.r,"."r "ui-"]irri"j.'ili'iL"*".,.vet 
gedrukte yoorden, Het 2e Kaoploen??tieteen kregen 9e de rekenlng gepresenteerd, Frleslanddroogde lna in oldeboorn Det naar ffefst. á_á-ai.--"Daarna ksaDen ee blJ Turkse Spont nlet "eraer Jan 3_3.BiJ L.s.c. ríerd seer ,""ro.".r_- 4_2.--oiJ".i,rir""-il"i .. ".*geen kop ie trainen en de sder ", o" t;;;iJ'dli*rr,' rret ".r0.Thuis tegen Read Sr.arr liep 'De !tugí uiÈ n.l-iliï,-r. c""t t.r,eeraL nog dat htJ aan de dunne ,"r] n,o". rrij knan'niet terqgen re verloren net 6_1.

lfa deze resultaten had de reeds gepensioneerd M.v.d.ljerfeen spoedbenaad op touï gezeÈ, ràr enkele 
"ij"igirli, "..a""aeEaakt, v.d. llenf stelde ztjn penstoen nog àr.i uït_De laatsÈe oan yerd naar voren gestuurd en- ,de nu*i yerd .LaatsteEan, Levens zou er íeer getrainà 

"""0.n .n ,iJLiïn.t erneneeeen Heer beter. ll.Z.s- en L,angreer 
"..a.n 

-r"l--l.rpectieve_

]ll! *1 en 1-4 op eigen vetd,";,i;.;:'-v'.r 
ueu rtóP

Keeper Rodenburg klíal! ook steeds betËr tn zlJn spel enverricht,te Ín de volgende HedsÈrtJd ree.n t oiioiii-nln.aodan oook enkele uirsrekenae reddinsen ;, .;k';;;;; ià". prougr.onnen re del 2_1
Het.jaar 1988 vera afgesloten let 2_2 tegen p.F.S.
Na--de yintenstop aeauÉ ,r""a líolvegaïaar r.e Det 2_O i{onnenenl{. van Kalsbeek zlJn rentrêe Daakte.
l?1"1.- oO het knollenveld van Joure eên gellJk spel l_1.Bij Fpiesland ríonnen íe oer t_6 en "t d;;"i;;;á oer o_r

- ll -



Ult 14 yedsLrtjdèn hadden ue no 19 punben en dnaal-den nog

ti..at 
'eà"á-i""i 

oeza recstii3á tpt"iat J-tlierda voor het eerst

;;;;-;t;. Haar Johan Fokkena 6oest heL verd uit Deb een ver-

draaide knle (of zo lets) '-
De reek daarop kregen r'e qe Turkse Jongens op bezoek en hei

;;-i; u.r, """t 
rrird duel toch nog ?'2 rrz.dat-- re eerat Eet

a]à-n"ia." ""rtiergestaán' 
BtJ nead suart íerd de veek daarop

íeer een Punb verspeeld l-1-
iri" iiiir!-I.g"., ioproptt t"s'c' (are ik orerlsens nlet heb

g""i."t *" volgens zeggen verdlend !eÈ 3-1 íerd geronnen'

tle hadden no 3 punten Yoorsprong op L'S'C'- echLer ook 3

rlottii]á.i-"á"r gespeetd laar de Jongens hielpen ons een

;;;;ï;;; ,r" t"ên- o.t" t"-""rlreie" nos 3 redstriJden achter

erkaar te Yerlr.ezen ." "rf""ii 
t""t'tn "ui 

6-o en 3-2 van tt'z'S'
;;ï"e.;.;;; "rJn 

ne "oiátn" 
de stand .reb 2? punten ult 19

i"otlJjo." onberélkbaar Seuorden voor de concutencen en

;;;;;" dus op ? nel teSen Joure ons kalploenachap Yleren

en vtl lk langs deze reg aË-spelens en leider U'Yeen'stra vlllen
i.rf"ttu".tt "èt 

ttet u"ttaalae resultaat'

zo dlt r.a8 dan een verslag van het afgelopen selzoen-van heb

;; 
-;; ;a la@e handJes van heÈ schriJven nêen ik afschel'd'

J.O.

P.s. BiJna DlJn el8en preEle door de neus Seboord ' was Ík
heleoaal vergeten dat re nog een Sponser hebben Sekregen n'1'
Ë "r*; 

tiri-uua.rrr nApolio rngtneern en Íe spelen nu ln
zrjn sirrtJós. (zo gPed Jongens? )

- 12_



Áengwirden 2 - Oldeboorn 3

ïfe zouden oo 9.15 uur vertrekken naar daÈ rrend iets laten.ondat If lí zlJn bungaloytent ntet ln zlJn tas ton krijgen.Ondanks alles vanen ire toch op tt1d o, á." u"f.j."r.oiir. uoo"de ïedaÈriJd te neEen. Tot onze verbazlng ,", à.rra oud traine.Ullke de Jong daar ook aanrezlg.
Deze glng onze yedstrlJd flulten-
líe raren nog geen 15 tellen aan heg voetballen of RoDarlo(ltarcel) knalde er al één ln, dit raa een p.".nt- u".irra.Verder ln de eerste helfÈ nlet veel gebeurà.
onze keeper tJ.ï. yas niet voorblj teiooen, hlJ sas tnÈopvorn. (volgens K.K. had te de hele 

"".nt gáti"i"àj.Ja, nos vat denk erou dar Kees K. Je her "nrilij.-ii"i "it_trekt ríant dan bltJft er nlks van àver, kijk roi""--""." .tjn
:l.tÍlt-_, -naar lk koop toch geen nleuíe btJ hen.tllst U dat Pleten de lleer ook goed schoppen kan, tenninstedat zegt hiJ zelf.
De treede helft ls Keek K. erln gekonen voor glebe de R.Kees K--had het reteen op de heufen , ,.t ."rr''go"à. Jolo uaaktehtj er 2-O van.
lla ïaÈ geklojo voor de goal vao Aenguirden Kreeg pleter de H.een penalty nee.
Die ïerd genoEen dóor Kees K. en dtê zat O_3-
De tegenpartiJ kreeg ook een goal die vas ràl verdiend yantelgenUjk speelden ze sterker dan ons.
l1-::" .." lange-trap kreeg RoEario de bal, legde heo EooÍopzlJ voon de G.G. en het sas l_4. En toen, o nee, 1t Eag nletren toenÍ schrlJven van Kees Beenhakker, f....g 

-à.'t.;.np".tr;
en nog een goal biJ.
De eindstand bleef 4-2 voor Oldeboorn, hiep, hoí., naar de kroeg.

Hans P-

- 73-



ordeboorn 3 - G-A-v-c. 4

Op zondag 23 april Doesten ue s rDorgens oD 10 uur tegen Grour

voetballen.
Ile zagen erg tegen deze íêdstrlJd op, sa[t Grouu had nog Seetr

t reaitrtja verlorên en ze hadden ook nog let grote cufers
Seuonoen -
Íeieen na de aftrap bteek al anel dat Groue een YeeI betere
en technlsche Sroep raa dan ons.
lfa een D.lnuut óf 5 te ttebbet Sespeel'd, raakte Eddie 1n een

duel gebLesseerd en Eoest het Yeld Yerlaten'
Dit sàs voor on3 een grote sÈrop Daar 8e1ukki8 hadden re
Johannes Brouuer no8.
tla zo'n 20 Elnuten te hebben geapeeld brak een apeler van

GrouH gevaarllJk door.
Deze sf,eler reirl verde<tlgd door Klaas Postna, deze handelde
nl.et zoals het hoorde en re kregen een penalty tegen'
Srouu benuLte deze en ksa! Eet 1-O voor '
ir1 n.tten ook een paar Doole kansên gehad ' ongeveer 'lo

uinuten voor de pauze kregen YlJ een vriJe trap, net buiten
het strafachopgebled. Deze vrLJe Èrap uerd SenoDen doon de

eerder genoeuáé, Johannes Brouuer en h1J benuite deze fan-
Lastlsch, l-1 dus.
Kees Kal;beek heeft ook een paar kanaen Sehad laar helaas
lukte dat nÍet-
In de pauze konden Íe even tot ru8t kolen onder Senot van een

kopJe theeJ
In áe tseede helft sas het Grour leeP dle de aanval naE en

kaNSEN naakte -
Van deze kansen Daakten ze relnlg Sebrulk' Toch kreeg onze

keeper het ook oog zíaar te verduren, naar hiJ íeerde zlch
prlEa.
fufJ Uefa een paar Soede ballen tegen ' gtj hebben ook nog

roó1u k"t t.r, gehad, laar deze saren Etnder dlk Sezaatd dan

die vAN Grouu.
De sedsirtJd kort saoen gevat: door het alordtg oEsprl-ngen
van Grous net de kansen en het harde rerken van ong r'erd
de eindsband 1-1.

Jan de Boer-

-1tt-



Ult de oude doos van ...-.....KOOS
(tekst: S.HulsEan)

Afgelopen zondaa (2314) uas het een kleln beeÈJe feest ln
Hotel GoeBea -
Ilet treede elftal had kans Sezl.en YoorJaarskalploen te Yorden
er LeLder ll.veenatra bléég gluuderen- Yan harte SefellclÈeerd
Ealrnen.
Ook het eerste deed lmap rerk en keerde oet een J-4 over-
sinnlng op zak uit Grouu terug.
Er 1a nog hoop. l{aar 1k zlt nu l.NlJholc ln het vaar'rater en
ga Ee beperken toL de oude doos-
Overlgens zoekt de club nog naarsti8 naar een nleuee voorzitter
en hêt feit d.aL zelÍs lk aI voor deze frrnktle ben benaderd
zegÈ needs genoeg. l{aar deze JonSen heefÈ al genoeg peraonen
volledig zien afl(r|appen, nadat ze vol enthousÍasDe aan hun
taak Yaren begonnen.

In het aelzoen 1972 - 1973 raren het derde en het vlerde Heer
in dezelfde afdeliÍrg lngedeeld.
De te bestriJden iegenstaqdera: Blue Boys, Hiapolla 2, Irnsu! 4,
AkkruE 3, G.A.V.C. 4 en larga.
Jan Kraan zou als leider yan hEt derde fungeren en D.neltsua
bekleedde deze flnktle blJ het vierde.
Het derde ging van star0 DeÈ een overslnning op BLue Boys.
Een ueek later de return en nu t rokken de 'turftrapperg" aan
het lalgste elnd.
Daarna de derby tegen het derde en de 'oudJes' uonnen even Det
3-0. In een krantje van 19-10-1972 rerd een opstelllng verneld
(lncl. reserves) en re lezen de volgende naren: J-DiJkstra,
J.Ualstra (noest vemoedeliJk f-galstra ziJn), K-JelsEa'
S.v.d.Heer, K.PoepJes, f.devrles, B.de Leeuu, S.Jager,
I.HeEEinga, T.Haaren, -J.BeLhleheD, f.de Roos, G-de vriea en
J - llagenaar .
In de stand per 15 oktober rerd nog de laatste plaais lnge-
nonen, teríiJl heb vlerde reeds derde van boyen atond.
Hoe heL selzoen vender verliep kunt U Lezen ln een volgende
afl.evering.

Lordt vêrvolgd. '

-7s-
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F 1 pup.

tíe noeaten ult naar Oudehaske en Fokko
rías ln de eerste helft keeper en ïJerk
ln de tr.eede heLfi.
Geno-819e Daakle EooLe voorzeÈten.
lle ttebben Det l0-0 8eïonnen-
Sander had 5 doelpunten genaakt.

Van llorst lfeuenschíander

títJ hebben op 6 lei geyoetbald-
HeÈ ras heel leuk, sant se hebben Eet 4-O
gelonnen.
En íeet Je ele een doelpunt heeft geoaakÈ?
TJenk 3 keer, Àlbert 1 keer en Sander 1 keer-

Fokko HoolJer-

Delstrahulzen na[ de aftrap.
Toen glng Dêlatrahulzen tn de ranval.
Maar llorst pakte de bat af.
Horst schopÈe naar GerE en Gern schopte
toen naar nl,J.
En 1k traakte een doelpunt.
llu vas heg l-0 voor ons.
l{u nao Delstrahulzen de afLrap, ze begonnen
goed.
Toen hadden ze een doelpunt en hLerna Eaakten
ze er nog drLe.
De eindatand la dus 4-1 Berorden.

TJERK.

- 16-



TOP 63 - OLDEBOORrI-

Ik glng vroe8 naar he! schoolpleln'
Jan en Andreas Yaren erar'
;:-"""";;;"s.;eer ro or 15 linuten ln de auto '

il:{x"'::"xï"i :il:":""::"1ïïi'n!l #.'-
Ik zal eerst de apelers oP noeoên'

Rlenk, HJalDar' Jan, TlEo, Andreas ' tliebse' JelSer'

tÍarten en ThonlJ -

De Yedstrijd beSon '
ToD had de aftrap, het SlnS Aoed'
tr]'".1-p.á"-Jn"Lén "p"itn 

had rop een soal'
Iti r-h"ai"n nu de bal en ueer had Top de bal

;;;;;;; . e.n P."" rinuien later sPeelde

iïr"-á. Lr voor àe goal en daar atond nog een

speler van ToP en dle scoo'de '
Pauze

2e helft.
wil'fr"oa.n de aftrap ' 

na een pa:rr alnuben 8pelen

..áku. Thot Y haast een goar'
Uaar hiJ Sing naast.
-t.rncn àf Uietse had ook een kana '
;;;;;t-;;-;" bar en laarte een soal' even raten

r"àkL" Top """" een goar 5-o'
N" ;;; ;iik tveede helft loesten Íe douchen'

ïr. "at t.t laatste klaar en Ik Eoest ook nog een

i""àt.n"ii* zetten in de kanÈine, seet Je hoe lk
die handtekènlng deed, zoR.v.d.Velde

UiÈslag ToP - oldeboorn 5í-
;;;;;: ;;; reuke sedsurl5d' se kualen raal ihuis'.
j]rt"" a"i ". 

AnÍDaI cnackers nl'et [eer zt'en konden'

ill voetballen i3 leuker dan de hele dag Èelevlsle

kijken' 
Rlenk van der velde'

-lJ-
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OldeboorntA-TUnJe

Zatenda8 22 aprLL noesten se tegen TlJnJe apelen.lía het ftultstgnaal yan de flufÈer uoèrrien ,u áii""pp"rr.
Na enl.ge tlJd 1n het zonnige Oldeboorn versteken tehebben glng het lekt(er, raar het punt r.ar dat ye evenEoesfen ïachÈen oo een doelpunt te veraleren.
I'laar nlet getreurd kra! Slese A. aan de bal en Daalcte l_O.ltet deze stand gtngên l.e yerder tot deg+:i44 riÉn. ,""ktuTtJnJe nog even in de laatate rtnuui euffff. ij 

_4.
lfa de thee kyanen er een paar verse krachten ó11 en zo verdhet opden duur 2-1.
DlÈ AlnA zo lekker en Íe konder er geen genoêg yan krugenen Eaakten er 3-l van_
Zo glng het door tot een overrlnning van 6-1.llu xas het even r.achLen op heÈ flult;i8naal on even tedouchen.

De LIN(SVoOR

G.À.V-C. E - Oldeboorn E

lfe Doeaten naar Grouta-
Toen se op het veld taren glngen re eerste even oefenen.Toen ginSen ïe naar de scheidsrechten.
Grour had de eftrap en ze gÍn8cn dlrekt in de aanval uaarslJ pakLen de bal ueep af-
Zo gtng het een tlJdJe door-
Haar toen glngen u1J tn de aanval, Uarten had de bal , htjschopte naar Thony en die DaakÈe een Epoal O_1.
Daarna ging Grour in de aanval er, ""att" ook een goal l_1.

Pauze

lla de pauze yarên riJ steed3 in de aanval Eaar re kregengeen goal.
Toen kl.a! Groug íeer tn de aanval , een Jongen schopte enlk kon heD nLet keren 2-.t.
Even later Daakte Groue íeer een Aoal 3_.1, vij yerden steêdszsakker, Daan re kregen de bal Íel.
Er gebeurde een hele ttJd nlets en 1k sionde te bl.bberen vande kou op de goal laar toen kratr een Jongen, schopie en 4_1.Even later laakte Grouï seer een goal 5_l en dat sas deelndstand.

--t8- llietse HulsDan -
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ET.FTALTNDELTNG PUPTLLEN/JUNI9!!I{-!EIZ9EI-19e9:199o'

F-pupillen:
sander v.d. Velde
Klaas Voolstra
llartin lileester
Hafln llatzena
Hans RorÈena
Jeroen Groetelaars
Heinz Uebers
Hedde Hoekstra
Dennis van liiarrum
fireo Huisman
Johannes Nij dam

Ronald Rodenburg

Trainen: Uoensdags
Aanvang: 20 sept.
14.Oo - 15.oO u.

E-pupillen:
A. Niiholt
Tj. Akkernan
G.E. Bouna
T. Nieuvland
N. Akkennan
H. NeuenschYander
F. Hooyer
T. Nijdan
1. Zuiderduin

Trainen: tÍoensdags
Aanvang: 20 sept.
15.OO - 16-00 u.

D-pupilIen:
A. de Boer
S- zuiderduin
C. Schi.ere
R. v.d. velde
J. Hoekstra
T. Bakker
J. Uilkens
E. Sonnevelt
J. Anttroniisz
D.H, Akkernan
H. Akkernans

Hiemstra
lii. de Haan
B. Voolstra

Trainen: woensdags
Aanvang: 20 sept.
16.00 - 17.OO u.



C-junioren:

Iil. Brandinga
U. Dijkstra
W. Jager
P.A. Kalsbeek
G. Uêidenaar
P. Poepjes
D. Veeneklaas
S. Veenstra
H. Veernan
J. Klornprnaker
S. Emmelkarnp
E. v.d. Krieke
A. Bijlsna

Trainen: Dinsdags
Aanvang: 12 sept.
14.30 - 19.30

B-junioren:

C. Brandinga
ll. Huisman
J. Poepjes
J. v.d. Ual
R. Uarnerdam
D. Klompnaker
P. v.d. Vlugt
J. v.d. Vlugt
S. de Jong
L. Hoekstra
H. v.d. Krieke

Trainen: Dinsdags
AanvaÍrg: 12 sept.
19.30 - 2O.3O u-

Autovergoedingen bij uityedstrijden:
B-junioren/C-junioren: f. z,-
F-pupillen/E-pupillen/D-pupillen: f. 1,-
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Freonskipsbeker .

Dinsdag 5 september. Oldeboorn1-lvnieZ. 18.30 u.
Uoenadag 6 aeptenber. Oldeboorn C - De sueach 14.15 u.

vrijdag 1 september. G.A.V.C. F1 - OldebooÍr f. 18.OO u.

zaterdag 2 septelÈer.
OldeboorarB-F.F.S.B
ordehaske C - OldebooÍrr C

oldebootÍtD-UargaD
Irnaum E - Oldeboorn E

Zonalag 3 septenber.

1o.OO u.
9.OO u.

1O.3o u.
1O.OO u.

4O4 Oldeboorn 2 - Irnsun 2
Irnsur 4 - Oldeboorn 3
Oldeboorn4-Iralautr5

A.V.V. 1 - Oldeboorn.1, afgela.st uegens aanengaan
Teracheulng/A. v. v.

10.3O. u.
1o.OO u.
1O.3O u.

Dinsdag 5 EepterÈer. Oldeboorn F - U.U.S. F

Vrij.r.g a september. Irn'aun F - Oldeboorn F

zaterdag 9 aepte!Èer.
V.O.G.. B - Oldeboom B
OldeboorÍrC-UargaC
Schamegoutrn D - Oldeboorn D

OldeboorarE-U.g.S.E

Zondag 10 aeptelÈer.
2L3 Oldeboorar 1 - F.F.S. 1
4a3 L.S.C. 4 - OLdeboorn 2

Oldeboorn3-G.4.v.c.4
Af*ru! 5 - Oldeboorn 4

Vrijdag 15 septenber. Akkrutn F - Oldeboorn F

Zaterdag 16 septeDber.
oldeboorÍrB-BoylB
D.U.P. C - ol-deboorar C

Oldeboofn D VRU

Al(kr-u.d E - Oldeboorat E

- 22-

18.OO u.

18.OO u.

11.OO u.
1O.OO u.
11.OO u.
1O.3O u.

14,OO u.
1O.OO u.
11.Oo u.
1o.OO u.

18.OO u.

1O.OO u.
12.OO u.

u.OO u.
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&^,*L \\^tg-\t lp\\c -{-e.rnisse-r

l"^.- U".LL. 1^^ \9iss",-
ha'i n*.^.s 0..".^ S\t.-J íJor\'L,.o.^

H.,,.,\. .,À. F{cÁz^ qÏÀ- J.o- Yl*,
SiJ"- Ui^\^ Á"'',.-^-LciM* -G^iJ.^
(--I k)^.*À^*^ :""., t-\..r[.,
fi",r^ -tsv,^n l\.À* \\o'-Lrt--
1V^^*, Ynoo-

r*- \.rLr, \J,1.\- Uo.*t.o
\r. t.^;iar\L^.. ài^r\- "^ A.LJ3

o\}.r.},-,,\ 2o.oo - 1-\.oo \-\.

VERVOLC IiXDSTRTJDPROGRÁI'MII.

ttitalan 1 - Oldeboorn I
Oldeboorn2-C.A.V.C.2
lynje 3 - Oldeboorn 3
Udiros 5 - Oldeboorn 4

ZONDAG 17 aepterÈer.

14.Oo u.
10.30 u.
10.oO u.
1O-OO u.

335
70
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