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Van de Redaktie.

Zoals u sellicht iruniddels hebt begrepen,

is het redaktie adres gewijzigd. Met in-
gang van heden kunt u verslagen/opmerkin-

gen/s-'ggesties inleveren bij Piet Tijsma

J. Benedictusstr. 33 tel. 18O7.

Ik wil u verzoeken e.e.a. wel gaarne voor

n6q11flagavond 2O.OO uur in te levereÍr, zo-

dat onze typistes hun werk kunnen doen,

en de redaktie en de nieters er voor zul-
len zorgen dat u tijdig voor het weekend

een clubblad ontvangt.

Bovenstaandá houdt echter wel in dat er
voldoende copy dient te worden ingeleverd.

Ik wil dan ook de leiders/aanvoerders ver-
zoeken wekelijks een wedstrijdverslag in
te leveren, zodat er met enige regelmaat

weer een clubblad kan verschijnen.
Ik hoóp dat een ieder er aern mee wil wer-

ken om ons clubblad weer van de grond te
krijgen.
Ik reken op julIie.

Piet Tijsma.
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O V E R Z T C H T.-
Te beeinnen met de uitslaqen van ZONDAG l1 MAART--
Voor 0ldebqorn bras dit de belangrijke thuiswedst,rÍjd

Legen Smallingerland-
In een enerverende strijd hras het uiteindelijk
Smallingerland die met de eer ging strijken-
De Boarnsters moesten de eer aan de gasten laLen met
een 3-2 nederlaag.
Hierdoor hebben de kampioenskansen een gevoeli_ge knaur
gekregen en is het nu wachten op een misstap van de
Small-inglanders.

Oldeboorn 2 leverde nu Heer een keurige prestatie,
door Renado 2 thuis met 5-3 te verslaan-

Ook Oldeboorn I leverde een knappe prestatie door
tegen Langezwaag 4 ttruis nel 3-1 te verslaan-
Een minder prettige herinnering is de beenbreuk van
Sibbele de Roos, die momenteel nog in het ziekenhuis
Iigt.
Sibbele VAN HARTE BETERSCHAP-
Heb je al veel kaarten of attenties van je nedespe-
Iers ontvangen. lfij hopen in ieder geval dat je spoe-
dig weer thuis bent.
Ook Marcel heeft een blessure opgelopen in d,eze wed-
strijd, is gok een week thuis geweest, maar kan nu
Leer naar ztn werk.

Oldeboorn 4 tenslotte behaalde in en
2 ook de eerste puntjes binnen, dit in
3-2 overwinning.

tegen Gersloot
een krappe
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l4omenteel zijn er cnlcele mensen in ons dorp bezig
met het opnieurv van de grond krÍjgen van een

Z,\ T E R D ;\G I'l ï D DAG E L F TA L.

l"leeft u interesse oni op zaterdagmldilag te gaan voet-
ba11en in een zaterdagmiddag seniorenteam?
Men iS nog steeCs op zoel< naar enkcle Ie'ien.

Sclangstellenden kunnen zÍch opgeven bij Uilke
NijlroIt, penningmeester vln de V.V. Oldeboorn,
te1. t613,
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Oldeboorn I naar krappe overwinning tegen FFS.

Zondag 18 maart j.l. moest Oldeboorn onder ideale weersomstandig-

heden aantreden in Vegelingsoord tegen FFS, een voor de Boarnsters

altijd moeilijk te bespelen tegenstandèr.

Met de nederlaag van vorige week nog in het achterhoofd, het zeer

slechte speelveld en een incomplete selectie i.v.m. schorsing en

blessureleed liet zich een voorzichtig Oldeboorn zien in de begin-

fase. De bal volgde soms vreemde wegen uranneer deze in aanraking

was geweest met het hobbelige speelveld. Oldeboorn kwam echter wel

verdiend aan een O-1 voorsprong. Uit een vrije trap kopte Johan

Tijsma de bal goed voor de goal, waar Jan Niidam vrijstond en niet
faalde in de afwerking. FFS wist echter voor de rust nog gelijk te

maken.

De tweede helft begon rommelig, wat altijd een voordeel is voor een

hard werkende ploeg als FFS. Zii wisten dan ook op 2-1 voorsprong

te komen. Oldeboorn moest nu a1le zeilen bij zetten wilde men nog

een kans op het kampioenschap behouden. De aanval werd gezocht en

Piet Tijsma wist met een "luclgr bal'r op het scheenbeen voor 2-2 te
zorgen. Beide ploegen gingen nu voor de volle winst spelen. Het was

echter Oldeboorn dat d.m.v. een snel genomen vrije schop van Piet
Tijsma zijn broer Johan in stelling bracht en deze faalde niet.
De eindstand werd hierdoor bepaald op 2-3 voor Oldeboorn.

Een nuttige overwinning voor Oldeboorn in eèn slecht gespeelde wed-

strijd.
Volgende week speelt Oldeboorn thuis tegen Mildam en misschien bren-

gen de scherven van Bouke Haspels in deze wedstrijd we1 geluk.
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RENADO2-OLDEBOORN2.-
0p zondag 1 1 maart on 2 uur moesten we aantreden

tegen Renado 2 -
vele spelers hadden op dat tijdstip liever in oldeboorn
naar de daar verspeelde topper van het eerste tegen
Smallingerland gekeken. Naar later bleek had het eer-
ste onze aanmoedigingen weI gemist, rnaar daar hadden
we toen nog Seen weet van -

De thuiswedstrijd tegen Renado vas een zvaa? bevoch-
ten 2-1 overninning, wat deed vermoeden dat we het uit
zlwaar zouden krijgen.

Het pakte net even anders uit -

We startten de eerste helft met een stevige wind in de
rug en ook het voetballen Sing ons voor de wind.
Uit een leuke combinatie tussen Binne en Harm scoorde
de Iaatste.
Enige minuten Iater deed onze andere spits, t€ weten
Ate, ook van zich spreken door de score naar O-2 te
tillen. Het leek een redeliik comfortabele voorsprong'
die in gevaar werd gedracht toen Egbert een tegen-
stander in het strafschopgebied onderuit haalde.
De daarop toegekende penalty werd door Sipke echter
glanzend gestopt -

Dit morele succesje pepte onze aanvoerder oP r wat er
nog eens in resulteerde dat Binne rtroutinerr Oosterbaan
er 0-3 van maakte-
Even later nocht de tegenstander, in de gedaante van
hun aanvoerder, nog eens aanleggen vanaf el-f meter,
nadat Marinus een beetje te optinistisch probeerde de
bal te spelen. Deze aanvoerder scoorde eïeneens, zod'at-
we met 1-3 de rust ingingen.

Piet en Arjen-Pier zouden de trainingspakken nog
even aanhouden, zodat- bre na de thee met d'ezelfde elf
de wei ingingen. Het was de bedoel-ing dat we de goede
Iijn van de eerste helft door zouden trekken'maar het
nam even een andere wending.
Na nog maar net Le zíin begonnen werd er gescoord
door Renado, waardoor ze weer opleefden.
De achterstand van rnaar êên goal deed hun massaal in
de aanval gaan, waardoor wii neestal op eigen helft
stonden te spelen.
tJillem verlichte de druk enigszins door op miraculeuze
wi jze te scoren 
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Een afstandschot/pass? van net over de niddenlijn Ieek
recht op de keeper af te gaan, maar door de wind en/of
het zee? vreende effect draaide de bal een meter voor
de reeds uitgestoken handen van de keeper scherp naar
rechts, wat de bal- in het net deed belanden.
Na deze goal nocht t{illem nog even uitlopen in het
veld, waarna Arjen-Pier hen kwam vervangen.
Marinus, leerzaam als hij is, probeerde hetzelfde als
I{illem, alleen dan wat dichter bij de goal en dan
wel onze eigen goal.
Sipke kwam leuk naast de goal draven en riep '!terug",
waarna Harinus gehoorzaamde, alleen ging de baI recht
langs Sipke, huppelend het Iege doel in.
Mi-sverstand je dus.

De stand Has nu 3-4, wat Renado een slotoffensief
deed openen. Jelre llierda werd wat rust gegund en piet
kwam hem vervangen - Door het nassale aanvallen van
Renado, kwam er ruimte voor counters
Nadat Ate en Arjen-Pier hadden gefaald, met alleen de
keeper voor zich, gelukte het Harn wel om de bal in
het netje te leggen, waardoor de eindstand op 3-5 in
ons voordeel werd bepaald-

}Je staan inniddels op dë 617 plaats en zurlen volgen-
de week proberen 2 punten aan ons totaal toe te .ro.!u.r-

JelIe Teunissen.

P.S.: Arjen, Dog bedankt voor heL goede
neespelen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o_o_o
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GAVC 2 - OLDEBOORN 2

Zondag 25 maart i.I. vertrokken uij on l3-00 uur
richting Grouw on GAVC te verslaan-
lfe noesten 2 punten halen om een goede niddenmoter
te blijven. Dit zou geen gemakkeliike opgaaf worden
aangezien re thuis met 1-8 hadden verloren van deze
ploeg.
Ha een kwartier spelen kwanen we op een 0-l voor-
sprong door een afstandsschot van Jan Nijdan
Ditrbleef tot aan de pauze zo.
Na de rust verslapten ne ietwat en lieten se
te ver komen. Gelukkig was de verdediging van
boorn in goede vorm en hielden stand.
Door een goede counter, opgezet door Frank tl.

Grouw
OIde-

en Jan
M- kon Ate O. O-2 scóren.
Dit was teuens de eindstand.
P.S. IífE Janco V. bedanken voor zijn goede ínzet en
het meespelen bij het 2e.

Marinus Dam.

V.V. GERSLOOT 2 V.V.-ALDEBOARN 4..
Het 4e elftal dat nog

ken, speelde zondag t s
Gersloot 2.
De eerste helft had de
nee en wij de zon.
Na een half uur scoorde
werd het 2-O.

steeds punten probeert te pak-
morgens orn 10 uur uit en tegen

tegenstander een beetje nind

IL

de tegenpartij 1-0 en daarop

Daarna was het na een krartier pauze.
De tweede helft
Het ging nu doel afwaarts, maar het lukte niet on eendoelpunt te maken, steeds ras het de wind.
En na een harf uur zett'e Hendrik voor en Kees stopte,
hen per ongeluk en Tony schoot hen erin , Z-1.
Ongeveer tien minuten voor het einde zou ondergetekende
een voorzet geven, maar door de wind ging de bal meteen boog over de keeper, stuitte een keer, en ging
in het doel, 2-2- I{e waren gelijk gekonen.
Er nas nog maar weinig tijd, maar net genoeg om uitstilstaande positie nognaal te scoren.
Er was verbazing, we stonden voor!

Na 2-15 en O-T nederlagen nu eens uinst.

Harry Brandsma.
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uIT DE OUDE DOOS VAN-. -.KOOS.
(Tekst: s. Huisrnan.)

.De laatste weken voor het eerst sinds lange ti id
Heer eens een paar eIfltallen van oldeboorn aan het
werk gezien en in atle gevallen was rnen zo vriendelijk
de punLen aan de diverse tegenstanders te laten'
Ik begin bijna te geloven dat nijn aanvezigheid onze
voetballers weinig geluk brengt'

Het, eerste eIftaI Ieed prompt zijn eerste nederlaag
en zal thans alle zei-Ien noeten bijzetten on het ver-
Ioren gegane terrein te herwinnen, waarbij het we1 een
vereiste is dat SC Smallingerland nog óén of liefst
neerdere nalen een scheve schaats gaat rijden'
Misschien wiI ThiaIf zijn poorten een beebje langer
open houden?

Honkie de Jong was niet net het tweede naar St'Nic
afgereisd, maar bevond zich onder de toeschouHers bii
de wedstrijd van ons vlaggeschip (net tweede won ove-
rigens zonder hem heel verdienstelijk net 3-5, aIs ik
tenminste door één der neest slaapzuchtige spelers van

deze ploeg juist ben geÏnformeerd)'
Dit in afwachting van de komst van Ge-Anne ' die ver-
rnoedelijk omstreàks het jaar 2010 a1s aanvoerster zaL

fungeren van het ' 
gezien de geboortes van de laatsLe

jaren, tegen die t,iid zeer succesvolle damestean van

de V.V- Oldeboorn-
of zaL ze haar Bakker-afkonst niet verloochenen en 1a-
ter een goede korfbalster worden?
Maar nu ziLten se aI in de volgende eeuï, terrijl hier
boven staat: uit de oude doos '
Derhalve terug in de tijd en wel naar het seizoen
1973-',7\-

De meestal als."lastigt' te boek staande A-jun. zijn
aan de beurt.

Resd Swart,
Tijnje, De Sweach en De Blesse'

t{ie anders dan B- de Vries zou het verslag van de eer-
ste wedstrijd schrijven, welke uit tegen I{arga net 1-2
werd geHonnen, door doelpunten van S' Teunissen (penaI-
ty) en P- Rodenburg-

t3

Zij waren ingedeeld bii
Akkrun, l{arga, Mildam, Langezflaag,



Voor de volgende wedstrijd verder de namen
H-Brouwer,H-Dijkstra,D'OosterbaanrB'Ooster-
baan, F- v-d- Meulen, W. Nijdam, T' Rodenburg,
S. Rinsma, F - Bies en D ' Valk '

Van deze lichting bereikte een aantal spelers later
het eerste etftal en had P- Rodenburg zijn vuurdoop
zelfs aI achter de rug-
B-jun- R. VaIk zorgde in de Knipe tegen Read Swart
voor een 0-1 overwinning-
Een paar weken later behoorde ook Tj - Meester tot de
spelersgroep en tevens speelde G' Otter (evenals
R. Valk nog B. -iun - ) geregeld mee.
W. Nijdan (thans zeLf ziekenhuisbroeder) moest we8ens
knieletsel afhaken. In de Blesse liet de huidige La-
feltennisser H. Dijkstra tteen enorme dreun los en
deze bal sloeg dood in de touwen" (citaab uit het ver-
slag van D. Valk) -

Overigens werd d,eze wedstrijd met 'l-2 geHonnen'
Half oktober werd pas het eerste punt verspeeld,

toen ze in en tegen Akkrum niet verder reikten dan 1-1-
Men raakte D. Valk en P- Rodenburg kwijt aan het eer-
ste, zodaL men behoorriik krap in de spelers kwan te
zitten. G- Otter en T. Valk speelden neestal zaLec-
dags met de Bts en zondags met de Ars'

Voor de beker werd de t'huiswedstrijd tegen GAVC

kansloos met 0-6 verloren en het gemor en heL A-jun'
kanp stak de kop Lreer op. In het clubblad werden eni-
ge pittige duscussies gevoerd over het moeten afstaan
van spelers aan het eerste eIftal.
O. a. B. de Vries en J. Teunissen ( namens de A ' jun ' )

alsmede lI. de Vries (namens het eerste) klommen in de
pen en er vond een vergadering met het bestuur plaabs,
aangezien een eerder ingezonden niet door de redaktie
nocht worden geplaatst.
De return voor de be.ker werd in Grouw met 4-0 verlo-
ren.
ii"áe competitiesLand per 1B nov- stond Oldeboorn
theoreti_sch bovenaan: De sweach ging aan de leiding
met 10 uit 6, terwijl de BoarnsLers ! punten uit 5

wedstrijdenhaddenverzameld.Eenvasteleiderhadnen
niet, getraind werd er o-I'v' hoofdtrainer Att en

H- l{agenaar- Na de winterstop speelden ook R' Veldstra'
A. Mulder en B. van Heel geregeld met zovel de A'jun'
aIs de B.jun. mee, aangezien de ziekenboeg bii A-1
konstand gevuld bIeef.

I
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Men lag nog geruime tijd net De Sweach (en ook Akkrum)
in de race om het kampioenschap, maar tensrotte hadden
de Beetsterzwaagsters de langste adem.

De B. jun. hadden aIs tegenstanders Ílolvega 38,Jubbega 28, BIesse 28, Heerenveen 48, Heerenveen_
se Boys 38, en 48, Oldeholtpade en Langezwaag.

Men ging van start met een 'l-10 overwinning op Ofáe_hortpade en R- valk scoorde riefst acht (ti ràer.
Tegen Akkrum werd ngebekerdn en met 1-2 verloren.voor de uitwedstrijd tegen Heerenveen 4B werden devolgende spelers uitgenodigd:

D. Venena, H- Bruinsma, lt- Zandberg (in de opstel-lingen etc. hardnekkÍg Zandbergen genoend),
R. Valk, P- de Meer, B. van Heel (aanvoerder),
G- Otter, D- Numan, A. Mulder , J - Huisman ,R- Veldstra, P- Altena en A. Oosterhof.

De return tegen Akkrun eindigde in l-1 en dat beteken-de het einde van het bekeravontuur. De training enIeiding was dat sei4gen in handen van B- de Vries, diehiernee zijn trainerscarrière startte.
uit de stand per 1B nov- brijkt dat ze toen nog slechtsdrie wedstrijden hadden gespeeld en hieruit het maxi-nare aantar van zes punten was behaatd- Een drietarploegen nam niet neer deel aan de competitie.
Jubbega ging aan de reiding (4-z). Na de winterstop
komen ook de C-jun. H.J. v.d- Krieke en B. Haspelsin de opstellingen voor, dit vermoedefijk i.v.m.het feit dat lB geregerd spelers aan A1 moest afstaan-
De strijd om de bovenste plaats tegen Jubbega ginghelaas met 0-3 verloren-
Met een 3-1 overwinning op Heerenveense Boys werdhet seizoen afgeslotên en dat betekende een derde
Plaats in de eindrangschikking-

Ook de C-jun. brachten het o-1.v. Il.
Jan de Jong (tevens de trainers) tot de(t3-ro).

Huisman en
derde pl_aats

Ze moesten GAVC 2C en De Sweach voor laten gaan-
De andere tegenstanders Haren Gorredijk, O-N-T.,

I{arga, Rottevalle en Irnsum.
Voor de aanvang van de eompetitie rlas ook O.N.T.
nog ingedeeld maar moest Iater afhaken-

fl



Op I sept- ging nen van start, na eerder reeds eenbekerwedstrijd tegén Read Swart met 14_0(!) te heb_ben verloren (Oit volgens verslaggever/aanvoerderP. Tysma), met een royale 5-1 ovàrwinning op Warga-De spelersgroep bestond verder uit F- Bàngma,L. VeId, B. Haspel (destijds nog zonder S),T. Keuning, H.I{. v.d. Krieke, È-.1 . v.d. Krieke,U.. de Vries, R - Mi jnheer, A. Haai jes, J. Di jk_stra, Ií- v. Kalsbeek (tegenwoordig furore nakend
11" danner), Ph. Dijkstra en tt. visser.
Ï: zes::,t"tri.jden,r.g.r, punten en retatief slechtseen puntje achter op koploper G.A-V.C-

Na de winterstop werd de draad opgapakt met een4-2 overwinning op Rottevarle en seoorde w- v- K.er Heer lustig op los (3x).
Eind aprir werd een oefenwedstrijd tegen 1B eventjesmet l-2 gewonnen.

Tot zover de C-jun. en(zo werden ze dèstijds
verder met de welpen
nog genoemd) A-

A1 behaalde dat seizoen óót< ar een mooie derde plaatsin de conpetitie
Uit 16 wedstrijden wist nen lB punten te pakken.Zij ïaren ingedeeld bij Tijnje, Akkrum, Langezwaag,
_ rrnsum', t{isporia, o - N. F. , oerterp en De sweach.Spelertjes lraren E. Reitsna, E. FolLertsma (aanvoer-der, .J. Otter, Joh. van Kalsbeek (momenLeel op proefin nijn fanilie ) , R. Huitema, p. Heida, F. vanHeeI, H. v-d. l{eer, J. Meester, H. Oosterbaan,J. v. d . I'fat en J. v. d - I{oude.P' Hoekstra en Joh- de Jong naren de leiders Itrainersvan deze knapen.
De eerste wedstrijd werd tegen de latere kampioenDe Sweach met ruim verschit (4_0) ve"lore.r.Verder zijn er niet zo gek veel gegevens over datseizoen terug te vinden.

A2 speelde l5(?) wedstrijden en behaalde hieruit l1punLen. Dit gebeurde in een competitie meLHauIerw. Boys, G-A-V.C., Bergum 2, O.D-V.,De Sweach 2, B-C.V. z, 
-Correài;t 

) .n BIueBoys -

Oldeboorn nam neL twee van
de competitie deel

dergelijke elftallen aan

t-q



Voordeeerstewedstrijdwerdenuitgenodigd:
Ti- ïpna, K- de Groot, R'Kootstra (aanvoerder)
Ti. ÀItena, M- Brouwer, H' Numan' H' Vink
(èér, ,r"r, de schoffies die zich destijds achter het
doel van de GAVC-keepster nogal misdroegen; dit
wouHenkn.a.v.nijnvorigschrijvennosgraag
even verneld zíen), A. Akkernan, Joh' Fokkena'
J-J. Dijkstra, R- JeIsma, J' Bethlehen, D' Beth-

Iehen, G- Brouwer, later kwamen H' de Vries en

M. Veerrnan er ook bi i .

Er werden redelijke resulLaben geboekt met o'a' een

dikke 6-0 overwinning tegen De Sseach'
Naeennetl-2vanBlueBoysgeHonnenwedstrijdwa-
ren er drie hoeraatjes voor leider Honkie, die op

een neisje" had getrakteerd'
In Gorredijk floot de scheidsrechter op een gegeven
moment af omdat Henk vink achter de bosjes verdween
en de boonpjes besproede, aldus de verslaggevers
De Groot en YPma.

Een oefensedstrijd tegen de B-llelpen werd met

3- 1 geltonnen.

In een volgende aflevering het restant van deze
jaargang en een begin van 197\-'75'

Wordt vervolgd.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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De afgelopen t{inter hadde,ï ïr,,e een zaaLvoetbal-
competítÍe welke zeer !oed is geslaagd. ''.te lrad-
den er geen lcampioenen bij, maar volgens jrar
proberen r,iij het nog €ê.t'lso

De veldcompetitie is al weer een paar weken Ín
volle geng en de eerste punten zijn weer binnen
voor somi-nige elf tallen. .Vee1 mensen hreten dit
nrant die lcomen regelnatig op het voetbalveld,
maar toch zouden rvij van het ieugi.ibestuur meer

supportors/ouders bij de'"redstrijden zien. Dit
is, misschien zonder dat u het weet, een extra
stimlrlans voor onze jeugd. Dus als u even tiid
ii'-rtift kom dan ook eens kijlcen.
Veel problemen zijn erïiet bii de jeugd, maar

toch r.;i1 er even eent j e aanhalen .
Vooral bij de oudere jeugd, ffêt name de B-iun.,
worclt te. gemalckeLijk, door somnrige spelers'. af g*-
zagdr'êff vaal< te laat. Jongens kom op laat je mak-

l<;rs niet in de steek, buiten dat vuacht er oo[< nog

een tegenstander oP iuIJ.ie.
Af gelopen zaterdag 77-3-L99O l<l".ramen er mirêF 6 spe-

lers opcla:gen, zodat cleze yreristriid niet door lcon

galan. Dit l<ost de club overigens 50,-- ríegens nÍet

cp konen dagen. Dus jongcns l(oin op !! !! !! !l
Zoals u irrischien l'rree lt golez-en in de Lceuv';arder

courant of in de |,iid Frieslander is cle club op zaek

naar ecn ieugdtrainer. Hier zijn tot op heCen nog

geen reacties oP gcl<omen '
'.'je gaen dan eerst ool< in de huidige situatj'e door'

qa



maar trrij blijven wel op zoek, dus a1s u zich geroe-

pen voe1t, meldt dit dan even bii één van het jeugd-

besiuUF r Voor eventuele cursussen k:':n gezorgcj t";orden '
Doordat GrÍctie v.d. Velde en Thomas Voolstra aan het

einde van het seizoen stoppen met het begeleiden van

de F-pupi1len, zoel<en t..Je ook hiervoor tn,ee nieuy.;e men-

sen.
Verder l'rillen rnrij u d:
bekend mal<en, zode t u,

suggesties hebben, !",eet

Jan v.d. i'Joude

Grietje v.d. Velde
Alie Veerman

Joh. Poepjes

JeIle ïiÍerda

inciel-Íng van he t j eugdbes tuur
mocht u vragen/oPnerkingen/
r.,êc!' u terccht kunt

voorzit ter
sccretaresse
penn ingmees te resse
I id + zaalvoe t b ri I

- l-id + zaalvoe tba 1

te.!.. 1b5B

te1. 1799
te1. L73B

teI 1662/
!926

i.:ainens h:t Jeugdbestuur,

Jan V.rl . ',ioude.

.i



ïiij zoelèn voor het l<omende seizoen een

JEUGDTRAINER

voor het trainen van aIl,e jeugd.

Belangstellenden kunnen op kosten van de
V.Vr Oldeboorn eventueel een cursus vol_
gen voor jeugdtrêÍner.
Gegadigden kunnen zich aanmelcjen bij het
jeugc!bestuur.

jeugo'br:stuur V.Vr CltJeboorn.
Jan v.d. \ïoude tel. 1658
Grietje v.d. Velde teI. tTgg

fr
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OLDEBOORN E - H.J.S.C. E.-
Zaterdag 1T naart noesten wij tegen

It-J.S.C- tJii trapten af- Al gauw werd het
1-0 door nijzelf. Even later maakte Tjerk 2-O
en Tj ítze naakte 3-0 en 4-0 -

Pauze
In de tseede helft kregen we veel kansen

maar de kiePer stoPte ze -

Maar ik maakte toch nog 5-O en zo bleef het '

tíietse Huisman -

C junioreno
Zaterdag 1D maartl
moesten ue uilvoetballen tegen LangezLJaag.
Ue. moesten om 2 uur beqinnen.
In het begin gin, al-l-es uat sloomrmaar ue
kuamen met 1-0 voor te staan.Zo ging het
de eerste helf t uat door, en Uclo hoeflcje
niks te doen.Zo kuamen ua in de eerste
helft rnet 6-0 voor le slaan.
In de pauze uerd af';esprokenruat Udo bU
8-0 in cje voorhoede mocht st,aan. iJat gebeurde
al gcurr,Het regence goals bt de tegenstanders
'le grensrechler hac een nogal 61 ;jdc mond en
vJ-aqde vaak oil ve;rkÊeroe momenten.
31na in het faatsc vaÍr oi,r tusecte helit
r ,akte de keeper van ue teqenslancefs
g e b I e s si e e t d . i-, p t u e r cj ; 1 0 - 0 , 1 1 - 0 , 1 2- 0 

' 
1 3 - 0

,14-0r15-0 en t,ot, slot 16-0 in ons vooroeel.
tËn makje duslll!!

Uiebe Jager.

2L



' .i.
JEUGDVOETBALKAMP TE SONDEL

Evenals voorgaandê Jaren organiseêrt de
K.N.v.8., Aídeling Frlesland voor de
vi jfde -Ieer e€n JEUGDVOETBALKAMP!
De deelnemers/deelneeBsters van .de
afgelo-pen vier jaren hebben zonder meer
génotén van de voetbalaht ivi te i ten, die
in h€.t' recreatlecentrum SONDEL zijn
gehouden.
Oot( dit jaar proberen vij er seer een
happening vaD te naken.

I{AAR
Recreat iecentrum "Sondel "
B€uckenÍijkstraat ?6 te Sondel
(Gaasterland)

vooR wlE
Alle meisjes ên Jongens van I t./m 16
jaar die dit schlttêrende kamp willen
mee beleven.

t

HANNEËR
30 juli - 3 augustus 1990
voor de jeugd van 8-12 jaar

0 augustus -.L0 augustu.s 1990
voor de jeugd van 12-16 jaar

XOSTEN
De kosten bedragen f.2OO,OO plp. <all-
in), vaarvan f. 50,00 bij inschrijving
moet wordeD voldaan door overmaking op:
giro- 87.33..íl of
bank- 12.75-59.000
t.n.v..N.N.V.B. Afdêling Friesland.

TR^INERS
De leiding zel worden verzorgd doon
Kl'iVB-trainers en CIOS-studenten,
met Jan Melchèrs (K.N.v.B. Afdeling
Friêsland) en Ellie Groot (SPORT
Friesland) als coórdinatoren.

PROGRAM}íA
Het programrna zal bestaan ult:
o techniek o tac t iek
o partijspelen o nevenaktivitelten.
Het techni sch/tact i sch gedeel te zal
worden onderverdeeld in een aantal
thema's , o. a. :

- dribbelen en drijven
- positiespelen
- Ioppen
- afronden op doel
Naast de partijspelen zal een onder-
ling toernooi worden georganisêerd.
Tevens hopen wij weer op de mede-
werking van de selekties van
SC Cambuur en SC Heerenveen.

INSCHRI JFFORMULIER

Naam: . .

rneÍ sJe/jongen .

Adres: .

Pos t kode :

Plaats:

Tel.nr,i ....
Geb.alatum:

Lid van voetbalvereniging:

Elf tal: . - -. -.

Bijzonderhe<len:

Plaats:

Wensen:

Geeft zich op voor het voetbalkamp te
Sonde I ..

Dit formulier vóór I mei a.s. zenden
aan:

K.N.V.B. Afdeling Friesland
.Postbus 296

89OI 88 LEEUW^RDEN

q

I

I

AANMELDEN
Je kunt je aanmelden door het
inschrijfformulier vóór I mei 1990
te zenden aan:
K.N.V.B. Afdeling Friesland
Postbus 296
89OI BB LEEUWARDEN.
De inschrijving zal worden bevestigd
indien hêt inschrijfgêled àd f. 5O,00
is ontvangen. /



PROGRAMI.ÍA
*.r*.** *t.* *.r.r.*.*'*'* *'*'* *'r'*'*

Vrijdag 30 maart.

Kl .nr. wedstr.nr.

6t-5 L444

Zaterdag 31 maart.

252 3049

321, 3039

4L3 1038

524 L2L2

Zondag 1 april.
803 201-6

809

835

a22

vrijdàg 23 maart
vrijdag 30 maart
vnijdag 6 aPril
donderdag l2 aPril
vrijdag 20 aPril
dinsdag 24 aPri I
vrijdag 27 aqtil
donderdag 3 mei
vrijdag Il mei
vr Í jdag 18 mei

18.OO uur Oldeboorn F - Aengwirden F

1O.OO uur Oldeboorn B - BoYl B

1O.OO uur Aengwirden C - Oldeboorn C

1O.OO uur Jubbega D - Oldeboorn D

1O-O0 uur Oldeboorn E - Blauwhuis E

14.OO uur Oldeboorn 1 -
l-2.OO uur BÍauwhuis 2 -

Fochteloo

Oldeboorn

1

22047

50

L2

1-1-.OO uur Oldeboorn 3 - Joure 6

12.30 uur Joure 7 - Oldeboorn 4

SPEELDAGENKALENDER F-PUPILLEN

vooR J A A R S R E E KS _!!-g-92-l-9s 0

990 I
990 2
990 3

990 4
990 5
990 6
990 7
990 I
990'9
990 ro

N.B.:
inn-.ïtp.og..ma's zul len worden vastgesteld op de dinsdag'
Van bondsiege is als speeldag aangewezen de vriidag of dinsdag'.
Mochten er verenigingen zijn, welkê op zaterdag willen spelen' dan kan dlt in

onderling overleg en zondei tussenkomst van het bondsburo worden geregeld'


