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ÍNEDSTRTJDPROGRNIIIMA V.V. OLDEBOORN 24/11 T/M 2 DEC.

ZATERDAG 24 NOV.
015 108 S.C. BERLTKTJT'T 2 _ OLDEBOORN ZM. 14.30 U.
DE JUNTOREN EN PI]PNLEN HEBBEN WAARSCHTJNLTJK EEN
TNHAALÍ{EDSTRÏJD.

ZONDAG 25 NOV.
8O3 1.514 MTLDAM 1_ OLDEBOORN 1 14.00 U. F. DE HAAN
809 155L 1LDEBOORN 2 - GAVC 2 11.00 U. T. VOS

ZATERDAG 1 DEC.
015 106 LíND. ZqIALIJ'IEN 8 _ OLDEBOORN ZM. 12.30 U.
DE JUNIOREN EN PUPTLLEN MOETEN 

'{EDEROM 
REKENÏNG

HOUDEN MET TNHAALWEDSTRTJDEN.

ZONDAG 2 DEC.
8O3 1513 ST. JACOB 1 _ OLDEBOORN 1 14.00 U. F. HOEKSTRA
809 1551. OLDEBOORN 2 _ TRNSUT'I 2 11.00 SCHETDSRECHTER??

DE VOOR L7 NOV. VASTCESTELDE BEKERWEDSTRTJD ruSgEN
OLDEBOORN 1 _ HTELPEN 1 ZAL OP NADER TE BEPALEN TÏJD-
STTP WORDEN GESPEELD.

Z AAL VOETB A LPROG R}MMA :
I'TAANDAG 10 DEC. WÏNGERADEELHAL TE AKKRUM.
OO9 OLDEBOORN 1 _ NTEUWESCHOOT 3 21.40 U.

DENKT U OM DE WEDSTRÏJDVERSLAGEN?????

INHAALWEDSTRTJDEN WEEKEND ZATERDAG/ZONDAG 24/1 1_25/1 1

ZATERDAG 24/11
111 494 SLEAT A1 - OLDEBOORN A1 10.30 WR
452 773 AENGWIRDEN Dl _ OLDEBOORN Dl 11.30 WR
521 8O7 OLDEBOORN EI _ TRNSIJTq E7 9.3O WR
540 822 WWS E3 - OLDEBOORN E2

zoNDAG 25/11
823 2262 1LDEBOORN 3 - MKV '29 6 10.30 WR

3
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BESTUL\R1MEDEDE:TNG .

ï.v.m. ziekte van onze secretaris' Teun Jelsma' zoch-

ten we een vervanger'
Ítaaye v.d. Heidà 

-is bereid grevond'en deze funktie tii-
del i jk op zich te nemen ---- ,. t^nàan rar" r.,t
Voor secretariele zaken kunt u d'us vanaf heden terecht
bi j HaaYe, -te-l ' 1525 Tonny vee l
r.í", ianaf deze p|aats we.nsen we Jau en

sterkte toe, en we hopen je spoedigr weer g:ezond bi j

ons terug te hebben'

Het Bestuur'

W. van Kalsbeek ook nogr bedanken voor
van de qastenkleedkamer'Het Bestuur wi l

het mede verven

fn het vorige clubblad' stond abusievelijk dat er op

vrijdag 29 decl';;; fàestniddag voor de ieusd en een

feestavond voor áe "groten". zou plaatsvinden'
Echter zoars i.arru"í op z'n eigen kalender kan na-

ki jken valt zg-áLc' dit'' i.aa.r op een zaterdag'
Dit is dan ook de eniEe juiste d'atum voor deze happe-

DAG VOOR DE JEUGD

MEDEDELINGBETREFFENDEDEUÏTSLAGENVAN''DEGR)TE
CLUBAKTÏE 7990,:

trekkÍng van de

in de kantine

Piet.

Zoals een ieder misschien weet is de

b;;í; ciubaktie reeds geweest '

Een kopie van de trekklngslijst hangt
van d.e v.v. Oideboorn'
Een exempluur'l,ráÁ- à-e Drachtster courant I igft eventu-
eel ook .t", inLS'gu'Lii de Red'aktie op Benedictusstr'
33. Tel. 1807.

të



MÏD FRÏESLAND TOURNOOI 9O_91 (ZAALVOETBAL JEL\GD).

Biigaand volgt de
tourn,coi 90-91-:

AL-junioren
J. v.d. Wal
E. v. d. l{oude
L. Hoekstra
W. Huisman
J. v.d. Vlugt
R. van hlarmerdam
J. Poepjes

C7-juni oren
Erik v.d. Krieke
Broer Voolstra
Haico Akkermans
Douwe Hein Akkerman
lli ebe Jager
Jorn Klompmaker
Leider: J. v.d. Woude

Dl-pupi I I en
Rienk v.d. Vel.de
Hjalmar Anthonijsz

El-pupi I I en
F. Hooyer
T. Akkerman
T. Nieuwland
H. Neuenschwander
G.E- Bouma
H. Romkema
H. llebers
T. Ni jdam
A. Nijhait
Le iders : J . Poep jes,/J . Wi erda

teamindeling gelCend voer het MFT-

A2-junioren
A- Veenstra
S. de Jong
H. v.d. Krieke
D. Klompmaker
P. v.d. VIugt
S. Veenstra
C. Brandinga
J.P. v. Steinvoorn

C2-junioren
Udo Dijkstra
Henrico Veerman
Pieter Poepjes
Pieter Ate Kalsbeek
Gerard Weidenaar
Mario Branding:a
Leider: R. Brouwer

D?-pupi I len
Thony Bakker
Jan [ii ]kens

Wietse Huisman JeJger Hoekstra
Durk Cnossen Bert Veld
Erwin Hiemstra Andreas de Boer
Erik Sonneveld
Deze teams worden aangevuld met E-pup.

/2

E2-pupi I I en
Theo Huisman
Johannes Nijdan
Klaas Voolstra
Harm Watzema
Sander v.d. Velde
Marten Meester
Hedde Hoekstra
Jeroen Groeteldars
Ronald Wilkens
Leidsters: Grietje/

Marian



Fl-pupi I len
Jelmer v.d. Berg
RonaId Rodenburgr
'Johan v.d. Sluis
Ate Berg:sma
Robert v.d. Torre
Rikkie Bakker
Dennis van Marrum
Jan. Nieuwland

Bovenstaand tournooi graat p/aetsvinden in de periode
van 1" dec. 1990 t/m 23 febr. 199L.
Er wordt gespeeld in diverse sporthallen in de regio-

Wij verzoeken een ieder die deelneemt aan het tournooi
om zich te houden aan onderstaande richtlijnen.

Sporrhal Uringei-ad.eeihai Air.krum te1. 05665-"120

Spo:':hai De ïwine Grouw +.ê1. 05662-313S
l

Spor'-uhai De G:'eidi{oeke Ocste;'enci tel. C5,i5,3- 1-922

Ri cht 1i j nen spor.thalgebr-ui ker-s

L . de speeLvLoer" mag uits iui tend rnet spor-t_
schoerren betrecien worderr

2. het is verboden om in anrlere ruimten cian despeeihal te voetballerr
3. roken is uitslui-uerrd toegestaan in cie

ciaarr.oot- aangewezen ruimten
r,. het. meÊnenen van giazen of f iesjes buiten ,je

1- - - ! : - - :. !,.drr u.i.rtc rS Vgi"bOdgn
5. laat geen geld of geldwaar-dige spui len a,:hte:.

irr de kleedrui.mterr
6. aIle schade aan de sporthal len en/of i:leed-

ruimtÊn toegeb:-acht i(AN op cie betr,ci:ken
verenigingen vernaaL,j wor,jen

7. de ordediensi' is verantwoor,jeL jk voor orde
--+L-:J +::l--- l-.,)a--,;ri_ _i _r,_.1 =.:: _= -.:,.i:-::i,.i -::.:::.

t',-,-..,:+='l i lrl-:-r.;r= r;:(l-rilegràfr,l .,lql-i-r'liif

\'

/;



-
Voetbalfeest op zaierdag 29 dec ' d's'

Het bestuur vond' het de hoogrste- tijd dat er weer eens

een ouderwett"'o"ínu I feest íera georg:a'ni seerd

Zelf zagen zt' j geen-ka1s om een en ander te organlse-

ren en hebbe4'n-ij' Bouke-' .verzocht om een feest op

touw te zetten""ïonÁià niii"Áp gar aan 'dat ik zelf
maar mensen jiL ÀL'è"t zo.xun- iooT de nodigte ondersteu-

ning. Johan 7;j;;;-;' l*llu Teunissen zagen het wel

zitten"n*u'Líbereid'omin-aefeestcommissieplaats
'-Z \X"ïvondje bomen over d'e indelingr van de avond

zi jn we tot a-u Z7'àt'om gekomen dat er een "knap stukie

muziek", een "pri jzenfesti;;7';' à" een "show" moest ko-

men.
Over het knappe stukje muziek en het prijzenfestival
ziin we nog n'iet uit' maar- de show wel '

De "shot1" guàt-àoà' au lea.eÁ (tenminste enkele leden)

zelf ,.rro.gà" *Z|á""-' Inniáaels zi jn al le teams bena-

d.erd om een ,,playback-act,, te leveren. Tevens heeft

het bestuur toegezegld ee-n "act" te leveren' Dus van

5 acts ziin *á-ïá"-tkerd" Een team mag 'natuurli 
jk meer

acts lur.t"n," auáÁ" zi jn,ze gehe-e-l vri j '

De acts *o.tLn*}}.,í. *"7 t-btttuarn opgeven bi j Johan'

íz:.Lzr?"t rx1f*"r. volst in het volsend.e ctubbtad of
in d.ecember via d'e persoonl i jke uitnodiEring '

Johan' Jelle en Bouke'

Om kwart voor 70 moesten we in de boks zijn'
vandaag moesten we tegen g'.u'*?3\'L"^:'
van die jongrens hebben .we de vorig:e ke'er verloren'
om d.e beurt moesten wi j voetbalen wand we hebben

zoveet iongeÁu-7Á onu team remko ate rik robbert
johan johann'e-s i'àËu, nei'Ài-n jelmer ate bauke paul

gysbert iun'Áná1à aeni"s niko en ons leider is sape

van der ^uulti 
iu hebben uÁiauug 0-0 gespeeld op het

veld was het heel nat en iohan is onze keeper en

tonY is onze treener'
jelmer v'd" berg FL

ry
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oldebooren - wws

wi j hadden de aftrap
en we ging:en in de aanval
maar een van vlws had de bal afgepakt en speelde de
àal naar rechts en de bal ging voor en ze schopte debal in het doel
0-L dus wij haden de aftrap en d.e bal ging bijna naar
de speLers van wÍis de bal gring over de lijn en schopte
de ba,i naar de andere kant en makten een kool
0-2 voor de paauwze vas het 0-S voor wws
de tweede helft was ik op kiep
en wws had de aftrap en wij hadden de bal en wij scho-ten de bal naar rechs en horst schot en schot d.e bal
techen een van vlws
en het was een korne en een van wws die schot d.e bal
nddr lins en het was een doelpunt 0-6 en er kwamen
drie nog in 0-9 dus

TSJERK akkerman

Oldeboorn - WZS

Zaterdag morgen moesten we a) vroeg spelen om 9.30,
het was nogal koud want het had snachts gevroren.
De eerste heift.
Oldeboorn nam de aft?ap wij gingen direct in de ar?n-val. maar ze pakten de bal af en maakten een doel-punt. wat jammer nou 0-L en nu wij weer in de aanval
en de bal werd nadr Sander g,espeeld en die maakte een
doelpunt en toen waren wi j bli j 1-j.
En toen nog vlat later maakte johannes nijdam een doel-punt de stand was nu 2-7 voor oldeboorn

PAUZE
tweede helft en toen begonnen we weer.
maar we bleven sterker maar er werd niet g,escoord. t.wedstrijd oldeboorn eZ heeft gewonnen met 2-1 van /s
vlzs. - /

Fona ld jan wi lkens



Old.eboorn D - Heerenveen D

Zaterdag LO november moesten we thuis tegen heeren-
veen uoêtbullen. Wij hadden de aftrap even later
maakte heerenveen L-0 Iater maakte jelger een doel-
punt-in 

d.e eerste helft stond het 9-L voor heerenveen
in d.e tweerle helft was dirk jan reserve heerenveen
maakte in de tweede helft'14-L en dat was de eind-
stand.

DIRK Jan CNOSSEN.

zaterdag 7O november moesten we naar sneek om het te-
gen ONS op te neme-n.
we begonnen om 70 uur dus we vertrokken om 9 uur. We

zaten bij Jan v.d. Woude in de auto hij reed in dq
auto van J. Wierda de auto was net een mixer toen we

in sneek uitstapten voelden we ons net als een milk-
shake.
Maar afijn we begonnen en de spits van ONS kreeg de
bal en Jiep nddr het groal alsof er geen verdedigers
stonden 7-0 voor ONS zo ging het een tijdje door-
We kregen nog een vrije trap die Pieter Poepjes net
over sbhoot. Toen de scheidsrechter af floot stonden
we met 5-0 achter. onze leider Jan v.d. lloude zei dat
er ,/at moest gebeuren, er vond ook een wissel plaats.
Broer Voolstra eruit en Bert Veld erin. Toen we de
thee op h.td.d.en gingien we er weer fel tegenaan. Henrica
veerman werd. neergemaaid en oldeboorn had een vrije
trap, d.oor een net schot van Pieter Poepies stond het
5-L. Even later scoorde Pieter Ate Kalsbeek 5-2.
Dat was ook de eindstand we zijn 4e geworden dus we
degraderen.
Duè we hopen dat we dan kampioen worden, dan kunnen
we weer naar de Chinees.
De ri jd.ers noch bedankt namens het heie team.

Hoogachtend Pieter PoePjes

I
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2B oktober d.e dag van Oldeboorn 3.J0 uur iedereen aanwezigr uitgezonderd. Batmen.//a de mislukte g:oudroof niet meer gezien. ook Eikel-k-u*p was nog, niet boven wate*og ítr*ds ni"t ;;r;;_den en voor h?t /aatst gesignaleèrd jn of bij Ákk.u*.Mocht u ini ichtingen helbben beit u d.an uw praatse I i jkennTifia
2zv 1 1 v r v .

10. L5 uur koff ie op en naar d.e k jeed.kamers.
Fase 2 omkleden. Fase 3 warming-up (dit àestaa t uitdom op de goal rammen.
o ja we speet._den tegen osr wat hier de afkortinq van ?.sweten we zelf niet eens
L0.30 uur liepen vle allemaal op de groene mat.De twee aanvoerd.ers g:ingen naar v.d.-. Laan om te ki j_ken wie er mocht kieben. wind. mee of wind tegen.oke osr moest eerste tegenwind. speren tot grote vreug:-de van het 3e. :
De wedstri jd was nog maar net begonnen en het regend.e

Doe 1 punten
7-0 Webster
2-0 Beschuit
3-0 Beschuit
4-0 Twiet Twiet
5-0 Webster met een schitterend.e omhaal5-L .Bertje Beffer
6-1 Beschuit
(7-J) Rambo had _een in ged.achten (maar wat wil je opeen eiland)
Pauze.
Eindelijk weer een bakje thee en zwaàr shaggie.Nadat we waren-weggerot zagen we in de kantine totonze grote verbazing: is het een bierdopje..., n*áis het een bierfresje..., nee het is oÀLe mooi weerfoetballer (ca. 20 gr. celcius)
De tweede helft (fase 4)
The duck erin voor webster, maar er was geen grens-rechter- Even een sprint naar d.e kantine voor eeng'rensrechter. Gelukkig was K.Jelsma bereid om íá--vlag_gen harteli jk dank (wat wordt d.eze ^u, àu /aatste li-ietoch veelvuldig bedankt .Red. )ook het vierko_ppig pubriek genoot met volre teugen và.r,deze mooie wedstrijd (wat moesten we zonder jullie)



lc ,y

Goed n,cg even wat over de wedstri jd '

slecht ,í<eer zicht ongeveer 30 m" neerslag 5 fitm' 'wind-
kracht 7-8.
Wind tegen speelden we stukken mind'er tot grote verba-
zing van Qnze coach (het Ieek het nederLands eIftal
wel)
Goed.omdetweedehelftkorttehoudenscoordenwenog:
í*u ireer tïte Duek neë ëën s€hitterende kapbal cn Èe:
schuit nog een keer-
Ook scooráe Bertie Beffer nog een keer'
Zo komen we op d.e eindstand van B-2 '

OK, volcrende keer zijn we vrij, maar dan"
ziin wij er weer.

Hoogachtend,
wÏJ.

Oldeboorn ZM - CSL 3

Door de redactie van ons clubblad' kreegi ik de hand-
schoen toegeworpen.- fk moest een wedstrijdverslag: ma-

ken. Nu verkeeid'en'wi j in de veronderstelling dat aI-
le lezers van dit blaá zich inmid.dels hadden verzekerd
van een seizoenkaart voor onze wedstrijden' Dit bleek
n i et . het geva I , d'us toch weer een vers Lag '

Allereerst wil ik iets uit d'e doeken doen over enkeie
p"yàn"togische aspecten v?n onze wedstrijden van de
-alg.Iop.í weken. 

'Zoals u bekend is winnen we nog wel,
maarind.eeerstehe]ftlopenwete]kenseenachter_
stand. op. De prestat:es lopen dus terug'
Dit is echter niet het geva| ! ! !
Het heeft namelijk te máken met het testen van de men-
tale veerkracht van de spelers- Ter voorbereidingf op

de fel begeerd'e promotie naar d'e 2e klasse wil trai-
nerUi]ked'eJon.gwetenhoeweermentaa]voorstaan.
Hijbeqeeftzichhieropeentame]ijkonbekendterrein
van d.e voetbalwetenschap. Naar onze mening is hi j zi jn
ti jd d.an ook ver vooruit (als trainer dan) '

Duidelijk is geworden dat enkele spelers nog niet in
staa t zi jn oí .un ned.erlaag geesteli jk te verwerken.

VRIJDAG 23 NOVEMBER SCHWJASSEN V.V. OLDEBOORN.
AANVANG 2O.OO UUR. HOTEL GOERRES.



Teg:en CSL hebben we in de eerste heift twee keer
achter gestaan (0-J en 1-Z). lfa de gelijke ruststand
werd de tweede helft qebruikt om te winnen (eindstand
s-2).
Jelle Otter moest met een dikke knie het veld verlaten.
Wii hopen dat Jeltsje hem volgende week weer speel-
klaar heeft (voor ons dan). HarrÍe Brandsma en Dick
Westerhoven lopen nL. al op krukken.
Wij wensen hen een voorspaedig herstel.

Douwe de Boer.

Boornbergum 1 - Oldeboorn 1

i/a de afgelasting'van de competitiewedstrijd tegen
Aengwirden lag ons een training in het verschiet.
CIp dit idee werd door de meesten niet zo ent'housiast
gereageerd en daarom kwam de oefenwedstrijd tegen
hoofdklasser Boornbergrum als een geschenk uit de he-
mel (helaas was dit níet het enige wat uit de hemel
kwam). Ondanks het siechte weer stonden er toch nog
enkele Boarnster supporters langs de lijn (Kiasse! ! !)
Deze zagien beide ploeQen rustig beginnen. ïn het eers-
te half uur werden dan beide kanten enkele kansen ge-
creerd. Hierbij was de grootste kans voor Oldeboorn,
maar na een prima aanva I smoorde de schuiver van Harm
vlak voor de doellijn in de modder. Hierna kreeg Boorn-
bergum iets meer greep op de wedstrijd, wat zo'n 70 ni-
nuten voor rust resulteerde in een doelpunt voor de
gastheren. Dit doeJpunt moest eerst even verwerkt wor-
den. Dat dit niet zo snel gebeurde bleek ruim 5 minu-
ten later. .Ma enkele foutjes was het wederom Boornber-
gum dat scoorde. Met deze stand zochten we de droge
boxen op. rVa onze dorst te hebben gelest ging'en we met
twee frisse spelers, Siete Veenstra en Piet Tijsma,
dÍe Jan Ni jdam en Jan v.d. lloude kwamen vervangen, eleer
het veld in.
ïn het eerste kwartier was het Oldeboorn dat de wed-
strijd in handen had en na enkele gemiste kansen was
het Sietse Akkerman die na prima aannemen van de bal
op zijn schouder (geLeerd bij circus Boltini) de bal
prachtig inschoot. De aansluiting was er rleer. Hier-
na werd er jacht gemaakt op de geliikmaker, waardoor
Boornbergrum in aanvallend opzicht meer ruimte kreeg. 

;



Nadat Sietse Bergsma een levensgrote kans op de qelijk-
maker niet verzi-lverde was het toch Boornberqum dat
wist te scoren, 3-1-.
Arjen veenstra verving hierna Sietse Bergsma nog, maa?^

he| mocht niet meer bàten, want de stand bleef ongewij-
zigd.

Johan Tijsma.

NOSTALGÏSCHE AANRTJDÏNG, . . . . .

onlangs vond er een aanrijding plaats tussen twee rij-
wielen.
Het was op een herfstachtige avond toen.ll'v'K' op z'n
rijwiel vanaf de brug het Doelhof in wilde rijden- Ge-
lijXtijdigr nad.erde vánaf de Aldheidskeamer (de Waag)

op het Ac-hterom, een met grote snelheid ri jdend on-
verl icht ri jwie I .

Doordat in het "licht" van de dorpsrenovatie de straat-
lampen vervangen zijn door nostalgische exemplaren,
kon ll.v.K- de nad.erende wielri jder in het vage schi jn-
sel niet tiidigr opmerken, waardoor een ferme botsing:
onvermi jd.el i jk was. Beide ri jwielen vlogen met een
klap tegen elkaar. Toen beide heren van de schrik bij-
kwamen, zag w.v.K. dat het snelheidsmonster op twee
wiel'en G.d; Wipper was. Lichamelijk hadden beide he-
ren nauweiijks 

-letsel. 
Doch bij nader onderzoek bleek

het voorwiel van G.d.w. gieheel aan flarden te zijn,
en als verloren moest worden beschouwd- lfa het bergen
van d.e brokstukken gingren beide heren naar het plaatse-
Ii jke bruine cafe, om d.e schade uitvoerig te "bespre-
ken"

Man met de snor.

Ook CSL 3 uit Stiens kon koploper Oldeboorn niet de eeÍste seizoennederlaag toebrengen. De
thuisclub had heel wat te stellen met haar opponent dat zich niet gewillig lietslachtofferen. Naeen2-2
ruststand won toch Oldeboorn met 5-2 al viel de score beslist ies te hoog uit. Maar daar maalde
niemand om bij de Boarnsten. 'ljeerd Keektra 3x, Rimmert Eizinga en August Faber waren de
doelpuntenmakers.

{?í



Uit de oude doos van.. ..Koos.
(Tekst: S. Huisman) .

Negentien spelers van buiten Oldeboorn hadden zich op-
gegeven voor de wedstrijd om de Henk de Jong-beker.
Deze werd gespeeld tijdens de feesten van 1975. Er
was zelfs een speler uit Canada van de partii, nl.
Chris Wagenaar. De anderen wa.r'êrl: C. Alderts, E. Bosma,
R. Castelein, P. Goerres, A. Heida, O. Heida. A- Jee-
ninga, P. de Leeuw, H.R. Nieuwland, J. Postma, W.
Schriemer, B. 5mits, D. Visser, J. de Vries, D. tiage-
naar. Jac. l4agenaar, K. Wiersma en R. l{uÍte. Uit Olde-
boorn speelden S. Knol, J. Veitman en S. Visser mee.
De wedstrijd kende een 3-7 uitslaq en stond o. l.v.
R. Mulder.

De redaktie bestond dat jaar uit Joh. SpoeLstra, B.
de Vries en Gea Hofstra. Als tweede typist kwam even
later ook Janke Hoekstra er nog'bij en die zou het
tot begin dÍt jaar volhouden, maar werd toen "over-
bodig". Tijdelijk nam J. Mijnheer het overzicht waar,
aangezien B. de Vries het op dat moment druk had met
zijn studie. S. Teunissen nam het jeugdsecretariaat
over van Bonne. De redaktie probeerde een spelregel-
rubriek op te starten, waarbij priizen vÍelen te win-
nen. Het aantal inzendingen was echter nogal teleur-
stellend, zodat men hier al speodig mee stopte. llel
werd er een ieugdredaktie in het leven geroepen, die
o.a. een overzicht van de gespeelde ieugdwedstrijden
verzorgde. De redaktie bestond uit B. HaspeLs, H.
Oosterbaan en de gebroeders Bethlehem. Zij namen ook
geregeld bepaalde personen een interview af. Zo ver-
schenen er profielen van D. Oosterbaan, J. Berga, Ti.
de Leeuw, H. van Di jk en ,1. Wagenaar-Bethlehem in het
cl,ubblad.

De feestavond werd gehouden op 20 febr. met muziek van
de Crisito's. De hoafdpriis van de verloteri j btas een
B-daagse vliegreis naar Bulgarije. De gelukkige win-
nare^s werd Sjoerdje Akkerman. Zij bleek echter niet
ergr reislustig te zijn en kreeg de priis handje kon-
tantje uitbetaald. Voor de jeugd deze keer geen spel-
middag, maar een bezoek aan het ijshockey in Heeren-
veen. Verdeeld over diverse weekends trokken onze



jeugd.ploegen richting Thialf en vermaakten zich op-
perbest. Op 6 febr. werd bi j v.d. Feer om de schut-'jasbeker g:estreden en Henk de Jong kwam als winnaar
uit de buà. Begin april werd nog een tweede schutjas-
avond georganiseerd. en deze vand plaats in HoteI Goer-
res. fljaens een wintertje in febr. organiseerden H.
van Dijk. Joh. de Jong en W. Huisman in samenwerking
met d.e i jsclub een estafette'ri jderi j voor leden'
De eerste prijs werd gewonnen door P- Hoekstra, M'
Kleefstra en J. v.d. Meer. Tweede werden W' de Roos'
H. Peopjes en W. Huisman, terwijl L. Visser, 5. van
Zinderen en A. v.d. Laan beslag legden op de derde
plaats.

In oktober diende zich weer een sponsor aan, nl. Hotel
Goerres. Trainer en leider van het eerste elftal had-
d'en hiervoor de nodige inspanning: verricht' De echt-
genote van trainer de Jong zorgde voor het wassen van
de trainingspakken. De sponsor zorgde er ook voor dat
we een kantine bij het terrein kregen. Begin januari
moest deze opnieuw worden opgebouwd, nadat een nachte-
1ijke storm zijn uitwerkingr niet had gemist. Een "ech-
te" kantine was aanvan|elijk in de plannen "uitbrei-
ding sportveJden" opgenomen, maar dat zou later weer
verand.eren. Het tweede sportveld werd voor de aanvang
van het volgende seizoen bespeelbaar verklaard' ter-
wijl d.e halfverharde oefenhoek reeds in januari ge-
bruikt kon worden. on de kosten te drukken moesten
dat seizoen verschi I lende zeI fwerkzaamheden verricht
word.en. Desondanks raakten we diep in de rode ciifers
en kregen tot overmaat van ramp de belastingdienst
nog op ons dak. De penningrmeester moest zich dan ook
door het slÍkken van valium op de been houden-
rVa het financieel verslag tijdens de ledenvergadering
kreeg hij een baan als. boekhouder bij Knal b.v. aan-
gebod.en, aldus werd daor secretaris spoelstra genotu-
Ieerd,, en deze bleek dus aver een vooruitziende blik
te beschikken. R. Knol had de voorgelezen cijfertjes
nl. ijvefig genoteerd en meende naar aanleiding hier-
van een paar veniinige vragen te moeten stellen.
W. Veenstra trad tijdens deze vergadering af als be-
stuurslid en werd vervangen door T. v-d. Meulen, die
zich als een zeer aktieve kracht zou ontpoppen.

2[



Bij de thuiswestrijden van het eerste elftal werd
nog entree geheven, waarvan een bepaald percentage
aan de KNVB diende te worden overgedragen. A. Nij-
dam was de kaartverkoper en werd meestal geassis-
teerd door een bestuurslid- Douwe en Ineke Brandinga
verzorgden dat jaat de Toto,/Lotto-administratie.

W. Huisman en Joh. de Jongr volgden met succes een ama-
teurspelleiderscursus. De kosten werden vergoed door
de toenmalige Sportraad van de Gem. Utingeradeel.
Piet Tiisma veroverde zich een plaaÈsJe in de selec-
tie van Centraal Friesland en zou het nog verder schop-pen, maar dat komt t.z.t. wel aan de orde.

De volgende keer is het seizoen 1976-'27 aan de beurt.

Wordt vervolgd.

DE ANP-SPORTLÏJN GEEFT OOK DE AFGELASTÏNGEN TN HET
AITNTEURVOETBAL ÏN DE DTSTRTCTEN EN AFDELTNCEN DOOR.
DTE BERTCHTEN ZTJN TE BELUÏSTEREN OP VRTJDAGAVOND

Kwob?u%fr EN op ZATERDAG- EN zoNDAeMoRGEN vAN_

TELNR. ANP-SPORTLIJN: 06-9 11 22 33 2

I

i
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I

Midd.v. met zeer gr. act.radius
gewend l-8-l te sp. zoekt sub-
topper met dit syst. Clubs met
4-24 gelieve niet te reflecteren.

Manl. suppoost zoekt vr. sup-
poost om samen aan kl. sup-
poostjes te gaan denken.

VRIJDAO 23 NOVF;UAER SCHUTJASSEN V.V. OLDEBOORN.
AANVANG 20 . OO WR. HOTEL GOERRES. 4t
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