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Zatardag I dee,
Hat &n, anè,ving eanbuurlLvrd, 4 cn aal Eekcr mct die
krappe overwinning van 1-0 blij zijn geweest. Het
publiek kon er, natuurlijk mede door de lage tempera-
turen, niet warm van worden. Was er dan een der spe-
lers die nij vroeg of ik pen en papier bii me had,
ik meen me te herinneren dat deze persoon in de L.
Bottemastr. woont. Gelukkigt voor hem had ik e-e.a-
niet bij de hand, want hoeveel kansen hij om zeep
heeft geholpen, helaas ik weet het niet meer, maar
het kwam op 7 niet meer aan. Het doet er ook niet
meer toe, het belangrriikste is wel dat de ongesla-
gen status gehandhaa{d bieef- Na de winterstop er
maar weer lekker tegenaan, en dan kan er aI vrii
spoedig een feestje worden gebouwd. Ïk ben wel be-
nieuwd of hier een uitnodiging aan vast zit, maar
dat wachten we maar rustig at.
ZondaE 9 dec.
Voor het 3e was er een wedstriid ingelast. nI. thurs
tegen I'IKV '29 6. Vanwege de koude oostenwind is er
wel eens meer publiek geweest om de jongens aan te
moedigen. De I-i geliike stand hebben ze lang vast
weten te houden, maar uiteindelijk moesten ze toch
capituleren, en konden de Leeuwarders met een 7-3
oventinning huisnraarÈs keren.
Oldeboorn 2 moest op bezoek bij OSI '78 2. en gezien
de resultaten van de laatste wedstrijden waren de ver-
waehtingen hoog gespannen, misschian iat.s ta hoog,
want ze moesten de punten aan OSf laten. Het Yterd een
2-1 nederlaag. De leider vond dat Oldeboorn 2 was be'
stolen, het, kan natuurlijk, maar lag het niet een
beetje aan jullie zelf? Het, ls altiid makkeliik een
ander de schuld te greven-
En dan zondagmiddag op het "Boarnstersportveldencomplex"
(dat vind ik zo'n mooi woord), de topper Oldeboorn - ,



de Westhoek, Ondanks de iizige kou, was er veel pu-
bliek op af gekomen. Het was beslist een spannende
ontmoeting en de thuisclub moest tot 2 keer toe een
achterstand wegirterken. De zenuÍ{en zullen hen parten
hebben qespeeld, maar de talriike supporters konden
er niet warm van worden. Het is net of loopt het mo-
menteel iets minder goed met de mannen van het vlag*
geschip Oldeboorn (zondag). Zijn ze misschien aan de
winterstop toe? Jongens doe er alles aan. de mogelijk-
heÍd om uit die 2e Kldsse te komen is nu ruimschoots
aanwezig en pak die kans. Dat in deze wedstrijd de
punten werden gedeeld, 2-2, is mijns insziens een uit-
slag waar beide elftallen vrede mee hadden.
Zaterdag 15 dec.
Oldeboorn Zm. was vrij.
Zondag 76 dec.
fn de thuiswedstri jd t,egen Fochteloo is Oldeboorn I
geen moment in moeilijkheden geweest. Hadden de Boarn-
sters wat gelukkiger in de afwerking geweest, dan had-
den ze zeker d.e dubbele ci jfers gehaald. De thuisclub
heeft, de gehele wedstrjid gedonineerd en de score werd
na een 2-0 ruststand geleideliik opgevoerd naa'r een 8-0
overwinning.
llat de overige wedstri jden betrett, een heel knappe
prestatie leverde Zandhuizen, door Mildam thuÍs met
0-1 te verslàdn. Door dit resultaat staat Oldeboorn 1

nu weer alleen aan kop, gevolgd door Mildam en de Í{est-
hoek, terwiil ook Zandhuizen op komt zetten. Dit be-
tekent dat de tweede helft van de competitie nog be-
hoorliik spannend kan worden.
De stand per 16,/12:
1. ?ldaboorn 11-18 38-11
2. Mildam 11-16 34-12
3. Westhoek 10-1'5 33-11
4. Zandhuizen 10-14 21-12
5. Buit,enpost 10-12 11-12
6. FFS 9-9 18-12
7. Fochteloo 10-8 11-35
8. St. Jacob 7-7 16-12
9. Gersloot 9-6 27-32

10. Aengwirden 11-5 14-29
11. /VesuranÈ 12-0 5-50

r



Overige uitslagen in de 2e Kl.r.sse van zondag J6,/12.
Aengwirden - Buitenpost 0-z
Gersloot - FFS 3-z
Mi ldan - Zandhuizen 0-L
St. Jacob - Nesurant 3-0
Oldeboorn - Fochteloo B-0

Een heel knappe prestatie leverde Oldeboorn 2, dat in
Bakhuizen het 2e van die naam met een 0-2 kansloos Iiet.
Mede door deze overwinning zijn ze zeker niet kansloos
om mee te dingen nadr de bovenste plaats. Prima pres-
tatie.
Voor het komend weekend bestaat de mogeliikheid dat
er alsnog wordt ingehaald,/g'ebekerd. ( er wordt inge-
haald, zie onderstaand programma, Red. )
Tevens wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken,
het bestuur, leden, sponsors, donateurs. lezers en
een Íeder die de v.v. Oldeboorn een goed hart toe
draagt, heel Prettige Feestdagen en een Voorspoedig,
bovenal Gezond 1991 toe te wensen.

AIbert Ni jhoit.

INHAALPROGRAMMA V. V. OLDEBOORN WEEKEND 22,/12_23/12.

ZATERDAG 22/12.
015 42 OLDEBOORN ZM. - BERLTKL]M 2 1.4.00 U. V.D. GEEST

zoNDAG 23,/12.
803 117 OLDEBOORN 1. _ GERSLOOT 1 14.00 U. J.DYKSTRA
80s 14s LSC 1890 4'- OLDEBOORN 2 10.00 U.

DEZE ELFTALLEN HEBBEN WTNTERSTOP VAN 24/12 T/M 21./1.

VTNTERSTOP RESTERENDE ELFTALLEN:
OLDEBOORN 3 T/M 21/1
OLDEBOORN A T/M 21./1
OLDEBOORN B T/M 21/2
OLDEBOORN D/E/F T/M 24/2.

íledstr. Secr. /
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fret Eestuur van de v.v. oldeboorn wenst e€ri iederdie onze vereniqing- een warm hart toed.raagt pràtliga
Feestdagen en een Voorspoedig JggL.

De medewerkers i,,an àet clubblad ,,rLe Zwart Witten,,
wensen een ieder p_rettig:e Feestdagen en een Spor_tief /nddr vooral Gezond- lggl

Hierbi j wj I len wi j een ieder d.ie zich op welke manÍerdan oak voor anze jeuqd heeft ing:ezet bed.anken en wjjwensen verder iedereen prattÍga Kerstdagen en een Ge-lukkig: Nieuwjaar.

wegens verhuizing zal Rikus Brouwer volqend jaar nietmeer aanwezig zijn als jeugdleider. Een funktie welkehij jaren achtereen heeft vervuld..
Rikus, hartelijk dank vaor ar die jaren trouwe dienst.en wij hapen dat je vrouw en jij ontzettend veel ple_zier zullen hebben in de toekomst op jullie nieuwlestek. Qok wensen wij-jullie prettige Kerstdagen eneen 6elukkig Nieuvjaar. Bedankt! ! !

Namens het Jeugdbestuur van d.ev.v. Oldeboorn,
Jan
Johan
Hendrik
Willem
Yde
Jel le T.
Johannes
J.eIle W.

Grietje
Marjan
Sape
6erke
AI ie

5"1t,LL,,n

ffio 
n''l^j*,

/2



Ol,ieboorn - Fochfcioo

Zond.a-or 16 riec. jl - nzoesten we vleer 9A min' in de beu-
ge I om Fochte I oo t:e bestri jd.en. Met het g:e I i ike spe I
íug"n Fochteloo noEl in het achterhoofd begronnen we met
de werlstrijd, rle vèrhoud'ing was al snel duidelijk in
de beginfase, d.it werd nog' een keer versterkt doordat
d.e sp-itsd.ekker na een kwartier 1-0 aantekende. Nret
langr ,Taarna was het i. Ni jd.am die met een verwoesten-
de uithaa I d.e score ,>p 2-0 bracht. Vervolgens was de

scherpte er wat af . k-ansen zat, mdar daar bleef het
bij tot aan de rust.
y'/a een bakje thee, met de nadrttl< op -je' was het ti jd
voor de laatste 15 min., d.ie qoed begonnen, al thans
voorons,wanthetawsSjetseBerqsmadjeer3-0van
maakte, nu was d.e doe I puntenmachine los (die heef t dit'
jaar nogr niet veel uren gemaakt trouwens) en het was

Harke Hartmans (al ias \ileiklute) die er 4-0 van maakte,
dit was wel de genad.eklap voor Fochteloo, een scorende
back! ! ! Een paal minuten later was het Siebrand Ooster-
baan d.ie 5-0 scoord"e. Jnniddels was er g'ewisseld-
Siete Veenstra en Kees v.d' VeIcie namen de plaafsen in
van Frank en Sietze, en deden dit goed, want ná 1-0 min'
scoord.e siete 6-0. De afslachting voor Fochteloo was

nog niet voorbij en ze hielpen ons een_ handje door de
7e treffer zelf maar in de netten te deponeren, 7-A
dus. Tenslotte wou sietse Bergrsma de eer aan zichzelf
houden, door d.e laatste treffer te maken. dit betekende
een eindstand van B-0.
rva het 1-1 gel i jke spel in Fochteloo was dit toch een
knappe revanche en een zeer belangrijke overwinning.

Sietze Akkerman

I

t:



OldebOorn J - ïrr.tq,,^,Jlll J

op zondag 2 rlec' ac)e'ten we om 1r- uur aa.ntreden tegenïrnsum. Toen we de warminqr_up haclden geaaiin, ging,en welos..t/a jS mtnuten;;-;;;;"n s,espeeldl stond.en we met2-0 achter' A.J vroeg- ,;";; eerste helft moest Eg,bet^thet verd verrat"" àáo)"";; blessuri- *n'**ra vervangendoor coach Jetle. itÁà"ÀÁ'"rhand i*;*;ï we in de wed_stri jd en da t resuií";;;;" r'n een'z-ï-'uturd door eengoal van Janco. vlak 
"oà- d.e ru'st-"'"o1.'a" Honkie een*111h! i g? s"? t door u*Á- voot^zet van íti I t em .toen we het bakje tàee op haddi",-'n"'ààíÀ", ,/e aan detweede hetrt. A1 ";;;; |i a"-t":*"a2"íz'ïr, moesten wealweer tegen e.en acht-erstand uunXii/iÁ.- z_5. Vervol_ *gens gÍng willem er uuràáà- 

"n werrl onderuit gehaard..We kreg:en een penalty. Deze werd door Einne benut.Met nogr 20 min. -te speláÁ*'"roorde Janco- weer, 4_3.
!i:ï, ,o"'i:í::: g:'r';;";;";dstri id à;;; nos, een doe t _
Doordat vorigre week van GA(c en deze week van rrnsumïl;i iiï\Iï:' nopen we ïolsenae-i'Záx"Zï een overwin-

Arjen Veenstra.

Bakhuizen 2 _ 7|deboorn z

Zondagr j6 dec. .togen we met enkele jonge speler.s enenkele oudere jon-geren en een ourje crack richtingr Bak_huizen (nou rià.ntlÁg-à*huizen )Jí iut*ut overdráven.het wds n:y richtiííZuid,erzee of zoiets) .Het was met ne.me áÀil"le _ord.r" jongreren wel bekenddat er in_het verl;à;;'niet ueel pínten zjjn wegge_haald in BakhuizeÁ-.-íchter uitzàr,-aJirr'*n zuI ren al_tijd de regel.bevestiá'"". Zo oo| áuru niddag.Het was een furieus uáruul rend auíííiz.n dat oldeboornonder druk zette, ,uÁ"'nut e,'as ;;;;;" tegen een van on-ze jongrere spelers, nI. Arjen, áir-'í'it een loepzuiverecounter de stand op 0_l wist t"--íruÁgrr.Dit werd. tevens d.e ruststand.tÍa de rust netzeila""íá"ta (dus dit hoef ik ctan ookniet *.u. u,r^t te jáà*Á1. eitián wás net nu een van
ry i", ""i'|:r.ti';1"ïr'"i*1:;;. ons die de eindstand bepaal-

Piet.



Oldeboorn 3 - MKV '29 6 9 december

En ja hoor daar zi jn we Íieer. Dat is Jang geleden,
wel 6 weken.
J.A.00 uuï was iedereen aanwezig in de kantine op 6
man n; , mdar deze druppelden later langzaam binnen.
Twintig over tien, omkleden. Daar had iedereen zin
in, want we kregen nl. nierrwe shirts ( van CAFE MQEKE
DE BRUIN), fantastisch (dan hoeven we het shirt niet
meer te wassen, wat we anders,cok al niet meer deden)
En dan nu het helangriikste, de wedstrijd.
M{V was danig verzwakt doordat hun spits Mi I la door
de vreemdelingenpalitie het land was uitgezet.
Met z'n allen op de groene mat (die wit was) snap
u het, snappen wij het?
De aftrap was voor MKV, deze bleven even in balbezit,
maar wij ook, waardoor het een opgaande wedstrijd met
weinig kansen was. Iil{V zagr een opening en scoorde een
mooie goal.
Toen later gebeurde het.
Niemand vermoedt het, maar batmen doet het.....

' fii j dacht wat zi j kunnen, kan ik nog veel mooÍer." Vanaf de rechterkadt even een voorzet,
. is het een kruÍsraket. . . ..nee,

is het een I/-bom .nee,
het is een doelpunt (Saddam wou wel dat hij zo'n wa-
pen in huis had).
Ilet was even stil in het veld, je kon een speld horen
val len. Dit duurde 3 sec. , toen r.rds iedereen van O1-
cieboorn 3 doiertthousíast.
Pauze of z'ust.
Thee, kuggeJen, roken. w.c. en daar kwam v.d. Laan
weer aan.
Wissel; Duck voor Webster, die het belangrijker vond
zich met de leiding te bemoeien.
De tweede helft zou een helft worden met meer strijd,
qeweld, agfressie dan de eerste hel f t.
Waarom zult u zeEEen. ,-1a dat weten wi j ook niet.
Zoals aJtija grebeurt, speelden we beter dan in de le
helft.
Voorhoede scherp. Middenveld perfecte aansluitinq,
geen 220 dit Jreer^,

rl



Achterhoecle potdicht, wat een fantas-ze (bladvul J ing) .

Hoe zet een tegenstander voor aap? Vraag het Twiet'
Twiet. Je hebt een ba| in bezit, je wordt kwaad op je
tegrenstander, je draait een paar keer om een man heen'
de bal bi i jf t l igrgen op dezelfde plaats' vier man van
de tegenpartij sláan verbaasd te kijken en je gaat er
weer met de bal vandoor.
Maar dat is het juist' wij stelen de show' maar de te-
Erenstander maakt de goals. Ze scoorden nog 2 keer met
-hulp van de achterhoáae aie dachten als de voorhaede
kun-stjes kunnen bedenken, kunnen wi j het ook. ha ha
L-3, awt ook de eindstand was-
Verder willen wij nog een Paar
wie het niet moqelijk wes om te

mensen bedanken, zonder
presteren zoals wij

hebben gedaan.
Onze coách Webster, d.ie alti jd iedereen afzegde als
de wed.stri jd werd afgelast, v.d. Laan die alti jd be-
reid was de f luit ter hand te nemen, grrensrechter
Gerke, klasse jongen, voordl zo doorgaan, onze spon-
sor Els en Tinus, Lisette en Bollie en kleinkinderen.
Verder wensen wij Teunís van harte beterschap'
Verd.er wensen wi j u gelukkigre kerstdagen en een pret-
tig nieuwiaar.

Haogachtend, Wij
(Schnabbel-Babbei ) -

OldeboornA-EBCA

/f.: een padr wedstri jd.en te hebben verloren en 3 wed-
stt^ijden te hebben gewonnen stonden we 7 punt onder
EEC. Dus waren we grebrand om deze thuiswedstri jd te
winnen, wat echter niet mee viel.
De beginfase was er qeen uitblinkende ploeg.. maar na
cd. een kwartier speJen kwam sietse de Jong vanaf d.e

ret:hterkant op d.reef en kon na een mooi schot de Le
groa J scot-en. Maar de pret duurde niet 1angr, want niet
veel later scoorde EBC. Tot de rust scoorde )ldeboorn
nogr 2 doelpunten en EBC nog L doepunt. De ruststand
rlds i-2 ' n.. ^t
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y'/a een lekker bakje thee gringen we weer met valle
moed de tweede helft in.
EBC werd in de tweede herft steeds sterker, maar cleachterhoede kc,n het lang volhoud.en. Tot za,n z0 min.veor tijd. vanuit een corner berand.e de ha| in hetstrafschopgebied en en sperer van EBC maakte na qe-knoei van de achterhoede a-3. Toch was oIdàLoo.n-Áogniet verslagen. 5 min. voor tijd maakte Siete Veen_stra een g,oal na een verkeerd.e terugspeelbal.
Dus wonnen we toch met een stand. ,u', <_3.

Rona ld
vdn

ílarmerdam.

I.j deràe

)\..f ooL eev'

SPot Sor

qlr

-ffi
, u'o,
*,-ks ,ni!i:!,,"

j ,r ",;,:.,: sl,'i.-,
' 1-i.' :.-i::.:1- r :. i -\ r' r. l.

. -.'-- ::..'.._a
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LIit de oude doos van.
(Tekst : S. Huisman) .

. Koos.

Evenals het eerste elftal, speelde ook oldeboorn 2 op
B aug. 1976 een nederlaagwedstrijd in willemsoord. Er
kwam een forse nederlaag tot stand, want het was )lde-
boorn zelf d.at met 6-1 klop kreeg. Geen prettige start
vaol- de nieuwe leicler R. Dam, die overigens in deze
wedstrÍjd een fiks eanta I uit de jeugd afkomstige spe-
lers een kans gaf. Een week later werd thuis met 3-1
van Read Swart 2 grewonnen. Op 12 sept. volgde noq een
derde oefenwed,strÍjd. in stiens tegen het derde elftal
van de plaatselijke vereniging. Dit werd een 2-1 over-
winnÍng voor Jan Adamse en zijn makkers. voor de com-
petitie was men ingedeeld in de Res. 2e KL. B, en ver-
g:eJeken met het voorgaande seizoen kregren ze zes an-
áere tegenstanders te bestrijden- De opponenten warden
Àkkrum 2, Lemmer 3, Drachten 4, ONB 3, Jubbegra 5, Re-
narlo 3, Read swart 2, Langezwaag 2, ONF 2, Nieuweschoot
4 en Gorced.i jk 3. Tegen een hard spelend Read Swart
werd de competitÍe grestTart met een klinkende 5-L zege.
De volgend.e week echter een geduchte afstraffing in
Drachtèn (ó-A). In het verdere verloop van de competi-
tie werd duideli jk dat oldeboorn g'een hoofdrol zou spe-
]en, hoewel het veldspel vaak van uitstekend grehalte
was. Het ontbrak echter vooral aan een "afmaker"' Op

74 nov. werd een keer wel met scherp geschoten tegen
hekkesluiter Gorredijk. M. Voolstra had met 4 doel-
punten een groot aandeel in de 6-0 overwinning. Uit
tegren de f iere koploper Jubbega, een ploeg van ex-
eerste elftalspelers, slaagden we erin met een 0-2
voorsprong d.e rust in te gaan' W. Rodenburg scoorde
beide d.oelpunten. In een bikkelharde tweede hel f t
kwamen d.e Jubbegrasters door o.a. een dubieuze straf-
schop toch nog op geliike hoogte. De Jaatste wedstrijd
vaor de winterstop werd Renado in St. Nicolaasga met
0-2 bedwongen. Op dat moment had Oldeboorn 70 punten
uit evenveèl wedstri jd.en verzameld. Eind febr. '77
werd. er pas weer gespeeld en in een modderbad tegen de
nummer 2 van de rangrlijst, Langezw,aag' met 7-0 verlo-
ren. De op het oude nest teruggekeerde H- de Roos ver'

22



dedigde het lo-e1., aangezien W. Veenstra ( zoals reedseerder vermeld in ni jn vorige schri jven) nd.:r ne-t là'was gepromoveerd. B- de vries was niet meer van dep_arti1, aangezien zijn trainerscarriere voorrang kreeEEen wedstriid of wat later maakte een nieu*u 
"p-el-àr*-zi jn opwachting, nI. R. Hiemstra. Hi j was afk,cmstigvan Hubert sneek 3. dat overigens wel in de KNVB u-it-kwam, De verd.ere resultaten waren niet om over naarhuis te schri jven en meer d.an een plaatsJe in de nid_denmoot zat er niet meer in. rn het tweede speeld;;-dat seizoen o.a. nog Joh. Brouwer, T. v.d. MeuIen,J3n de- Jong (voor d.è winterstop). S. Huisman, a. boep_jes, S. Teunissen, S. Rinsma, T. Rod.enburg en F. v.d.Meulen' .l/a d.e winterstop komen we ook d.e namen vanJ. Nieuwland en W. Zand.berg tegen.

J. Mijnheer fungeerd.e a/s Ieider bij het derde. nadafeerste R. Jersma deze funktie tijdelijk had *uu.guÁà_men. Men was ingedeerd in cre 4e iflassà n un a, táíeÁ-standers waren Wispolia Z, Thor 3, Akkrum 3, Tijnje 3,Wispolia 3, BLue Boys 3, Jubbega Z, Gorreciijk 4, Lan-gezwaag 4' ONF 4 en Read swart 3. De eerste weastrijaleverde een O-4 overwinning op in Jubbega, dat metslechts tien man speerde. vo". ae aàeií',rnten zorgdens. van zinderen (zx). r. Hemminga un tt. Hofstra.- ookde tweede wedstri jd, werd.en beÍdé puntin binnenqehaald.Dankzi j twee tref fers van p- Hoekstra 
^"á"'i"e';.;';;;;kmet 2-1. het onderspit derven. De gasten misten in dáslotfase een strafschop. M. Hofstía had met 3 aoeipín-ten een groot aandeel in de volg:ende overwinning r'à--stegen -Blue Boys). Het was oNF d;t ordeboorn de eerstenederlaag toebracht (i.-0). Geert d.e vries bteek desl-tijds ook al niet gauw tevreden te zijn, getuige uÀnklaagzang over de toestand. van d.e box in Zangr*-r*uàà"in zi jn versrag. Er werd ald.aar overigens met 0-L ge-wonnen en c' de Boer trad als gastkeeper op. per 27nov. had men 73 punten uit 9 wed.strijden weten te be*halen en dat was goed voor een derde- praats op de rang-Ii jst. Na de winterstop Iiep- men geri-jk àp- táí""-""i"'ns^derLaag. Dat g:ebeurde in GorceaTiX net de "ijf"."(3-I). Jan Nieuwland. kwam in d.eze wed.stri jd voár nàteerste weer in aktie, na ruim Z jaar niet te hebben
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gespeeld \/anwelte zijn.been,breujt. {-)c,J< de twet:rie plaat:.t
op de rangl i jst -craf recht op promotie en Oldeboorn
Isleef tot ddn het eind v,en de conpetttie in de race,
màaz^ haalde het tenslotte net niet. WeI r+erd kampioen
ONF nog met 1-0 verslagen doar een doelpunt van Jan
Teunissen. De volgrende namen l^:omen vte dat seizoen noE
tegren bi j het derde: Il. Ilorstman, G. I,,Iompmaker, M.
Kleefstra. S. Jag,er, Jan Dijkstra, S. RodenburE en
W. de Roos.

Tharts rest mij nogr LI allen Prettige Feestdagren en een
Voorspoed:g 1-991 te wensen €n Eaan we het volqend jaer
verder met de resuliaten van het vierde elftal etc....

Wordt vervolgd.

ffi* OVER.gHCF{T

Vlfi d-F'rfi eslemd toerss@@A

Akkrum-ook dit winterseizoen wordt het jeugdzaaivoetbal toernooi weer georganiseerd' Alle

ieusdelfrallen van v.v. Akkrum zullen hierá d-eelnemen evenals de v.v. Weigea, Aldeboar.n-en
jt#;ïilË; ;;; ililii"-!.áu..no. de maanden december t/m februari' De wedstrijden

*orO.rrin árie ,porthallen gJhoudeí t.w. Akkrum-Grouw-Oosterend. Aangezien het best le uk is eens

à.ít.rárq. r.'br.ng.n uï J.r. *"o.trijden'geven wrj de data van te spelen dagen in sporthal te

Akkrum. Wilt u wat verder van 6uir, àun tuntï altijd hËt programmaboe$e raadplegen, dit ligt wel

in de krntine.

8 december 1990 sporthal Akkrum 09.00-20'00 uur E-F pupillen

15 december 19.90 sporthal Akkrum 09.00-16'00 uur C-junioren

29 december 1990 sporthal Akkrum 08.40-14'00 uur B-junioren

l2januari l99t sporthal Akkrum 08.00-13'20 uur B-junioren

i9 januari 1991 ,po.tttut Akkrum 08.00-19'00 uur D-F-pupillen-iï.Ë.rti 
f SSf sporthal Akkrum 08.00-19'00 uur A- en C-junioren

ó f.Éiru.i f SSf tpo.tttut Akkrum 08'00-19'00 uur A-jun' D-pup'

23 feÈruari 1991 sporthal Akkrum 08.00-i8'20 uur E-pup' B-jun'

2r
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29 ciecenrber 1990 Spo:'-.ha I C?CUï

09. oo

09. 20

09.40

10. o0

10. 20

10.40

f J . UU

11.20

li. . /.o

12.O0

rt.zt)

09. ,o

09. 40

10. oo

10. ,0

1O.{iO

11.OO

i! . /.o

i2. oo

1t lal

!2.to
13. OO

Akkrun

Akk:'um

SDS E1

ê.I:I::-un

SDS E].

Akkrum

Cr,C S_l

Oos-.er L i -"ierrs

Qrrc Fa

Oostêrl ittens

SDS E3

E1

E2

tl

Organisatie Oosterl ittens

.l !



5 januari 1991 Sporthal GROUW

09. oo - 09.20

09. 20 - 09 . /.o

09.40 - to.oo

r.o.oo - 10.20

1 0.20 - io.40

10.40 - 11.OO

11.00 - 11.20

11.20 - 11.óO

11.40 - 12.OO

1i i6 - 1a ')a

12.20 _ L2-!.O

i2...0 - 13. OO

Akkrun C1 - Oldeboorn Cl

Akk:'um C2 - Ol'ieboorn C2

SDS C1 - Warga C1

Akkrum C1 - Oldéboorn C2

SDS C1 - Oldeboorn C1

Akkrun C2 - tJarga Cl

Ooste:'littens C2 - SDS C2

Oosterlittens Cf - Iinsun Cf

SDS C2 - Warga C2

Oosterlittens C1 - Oosterli'.tens C2

SDS C2 - Irnsum C1

OostÊrlit.tens C2 - Warga C2

"" Organisatie Wartà

5 ianuari 1991

09. oo

09. 20

09.40

io. oo

io .20

10.40

i1.oo

tr.20

11.40

12.OO

12.20

L2.40

Sporthal OOSTEREND

09.20 Akkrum Dl

09.40 Akkrum D2

10.00 sDs D1

10.20 Akkrum D1

10.40 - sDS D!

11.OO Akkrum Dr

11.20 SDS D2

1i.40 Oosterlittens

L2 . aO Oos ter I i tt.ens

t2.20 sDs D2

L2.40 Oostêrl i.itens

13.oo OosterIii'-ens

- Llarga D2

- Irnsum D1

- Irnsum D2

- Irnsun Dl

- tla:'ga D2

- Irnsum D2

. - Oldeboorn

Dl - Oldeboorn

D2 - Harga D1

- Oldeboorn

D2 - Oldeboorn

D1 - l.larga D1

D1

nt

n,

D1

Organisatie SDS

\o
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tu



12 janueri 1991

O9-OO - O9.2O Akkrun C2

O9.2O - O9.4O Akkrun C1

09.40 - 10.oo sDs c1

lO.OO - 10.20 Akkrum Cl

10.20 - 10.40'sDS c1

10. /*O - 11 . OO Akkrun C2

11-OO - 11-20 SDS C2

Sporthal OOSTEREND

Irnsu8 C1

Llarga C2

19 ianuari 1991 sporthal oOSTEREND

- Akkrun C2

- Irnsuro C1

- llarga C2

- Akkrun C1

- Oldeboorn C1

o9.oo - 09.20

09.20 - 09.40

09.40 - 10.oo

10.oo - 10.20

i0.20 - 10.40

10. /.O - 11 . OO

11.OO - 11.20

11.20 - 11./.O

11.40 - 12.OO

L2.OO - L2.20

12.20 - L?.LO

12.40 - 13.OO

Al<krum E1

Ai:krun E2

cnc Da

Akkrum E1

chc Èr

Akkrum E2

cnc E-

chc Ea

Oos*,erlitteDs E1

SDS E2

Oosterl itterrs E1

eh!- Fa

- Ooster I i. t-.ens E2

- Oldeboorn Ei

- Oldebocrn E2

- Oldeboo:'n E1

- Oostei L i t-.ens E2

- Oldeboorn E2

- Warga El

- Irnsun E1

- lrnsum L2

- Irnsum E1

- lJarga E1

- Irnsum E?

11.20 - il.aO Oosterliitens C1 - Ol$eboorn C2

i1..aO - 12.OO Oosterlitterrs C2 - Warga Cl

12.00 : 12,20 SDS C? - OLdeboorn C2

t2-2O - i2.!.O Oostêrli'.tens C2 - Oldeboorn Cl

12. /.O - 13. OO Oosterl ii',ens Ct - llarga Cl

"" or€ianisatie SDS 'rrr
tr' Í Organisatie SDS

l)
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19 janua:'i 1991 Sporthal AKKRUM

08.oo - 08.20
os-20 - 08.40
oa.40 - o9.oo
09. oo - 09.20
09.20 - 09.40
09.40 - 10.00
10.oo - 10.20
10 .20 - ro . t,o
10.4C - 1t.oO.
11.OO - 11.20
1:-.20 - 11.40
11..40 - 12.00

!2.OO - 12.20
11 a'/) - 1) L(t
12.40 - 13.O0
L2.OO - 13.20
aa ar\ 1a ,f\

13 ..40 - 14. OO

14. OO - 14.20
t/..2o. - lt .4o
:./. . /.o - 15. OC
Ls. oo - 15.20
15-20 - 15.40
15 . /.O - 16. OO

16. OO - 16.20
L6.20 - 16.1,O
l-6.40 - 17. OCI

77 .OO - 17.20
L7.'>O - !t-.tO
!7./.O - ie.oo
18.OO - 18..2C)

i8.40 - i9.oo

Akkrum F1
Akkrun F2
SDS F2
Al:krun F1
Akkrum F2
SDS F2
Akkrurn Fi
Akkrun F2
SDS F1
Akkrum F 1

F.hkrum Flt
SDS Fl

AI:I::um D1
Akkrum D2
SDS D1
Akkrun D1
SDS Dl
Akl:rurn D2
Oosterl ittens D1

- Oosterlittens F2

- Oosterlittens Fl
- OIdêboorn F1
- Oosterlittens Fl
- oosterlittêns F2
- Oldeboorn F1
- Oosterlittens F1

- Oosterlittens F2
- Oldeboo:'rr F1
- Oosterli.ttens F2
- Oosterlitiens F1

- Oldeboorn F1

cnc na

- Ooster I it'.ens D1

- Oósterlittens D2

- Oosterlittens D1

- sDs D2
- Oosterlittens D2
- Warga D2

Akkrum D1 - Oosterlittens D2
Akkrum D2 - SDS D1
SDS D2 - Irnsuiu D2
Akkrum D2 - l^larga D2
Akkrun D1 - Irnsun D2
Oosteriittens D2 - Oldeboorn D2
SDS D1 - Irnsum D1
Warga D1 - Warga D2
Oldeboorn D1 - - Írnsum D2
Oldeboo:'n l)2 - Irnsum DL

I rnsuri D2WéI Ád U:
Ol.dÊboorn D1 - Warga D2
Oldeboorn D2 - gJar8a D1
Oldeboorn D1 - Irnsun D1

"" Oratanisatie Akkrum ""

26 ianuari 1991

09.00 - 09.20

09.20 - 09.40

09.40 - 10.00

10.o0 - 10.20

1O.20 - 10. /.0

10.40 - 11.0O

Akkrun F1

SDS Fl

Sporthal OOSTEREND

Akkrum F2

SDS F2

Oosterlittens F1 - Oosterlittêns

Akkrun F1 - Akkrurn F2

SDS F1 - SDS F2

Oosterlitt.èns Fi - Oosterlittens

EZ

Ê2

11.O0

LL.ZV

1i.40

12.OO

L2.20

12.LO

LT .20

11 .40

1a nn

!2.20

L2.40

13. OO

Akkrun A1

SDS A1

Oldeboorn A1

Akkrum Ai.

sDs Ar"

Oldeboorn AL

- Akkrum A2

- sDs A2

- Oldeboorn A2

- Akkrun A2

- sDs A2

- Oldeboorn A2

rrr! Orgenisatie SDS
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februar i

oa. oo _ o8.20
08.20 - oê. óo
oe ..ic - o?. cc
09. OO - 09.20
09. 20 - 09. /.o
09.40 - 10.oo
10.oo - 10.20
10.20 - 10.óo
10.40 - 1i.oo
11.OO - 1i.20
1i.20 - 11.40
11..40 - 12.OO
12. c,f, - :.2. 20
12.20 - 12.40
12./*O - 13.OO
:.3.OO - 13.20
13.?O - 13./.O
13-40 - 14.CO
i4.OO - ro.2t)
Lt.20 - Lr.40
14.40 - 15. CO

Akkrum C1
Akkrun C2
Cnc Fr

Akkrum C1
SDS C1
Akkrum C2

SDS C2
Akkrurn C1
Akkrun C2
Akk:'um C1
Akkrurn C2

Ha!:ta C1
Oldeboorn C1
Oideboorrr C2
tJarga C1
OLdeboorn C1
Olcieboorn C2
Oideboorn Ci

Sporthal AKKRUM

cÀc 
^a

Oosterlittens C1
- Oosie:l i:-.ens C?
- Ooster.l. irtens C1
- SDS C2
- Ooster'littens C2

- sDs c1
- Oos ter I i -,tens C2
- SDS C1
- Irnsun C1

- Irnsum Cl
- tJ:rg:a C2
- Oldeboorn C2

I :-nsu:n ll i"

l,,larga C2
Warga C1
Irnsul1l Ci

- Dl,ieboorn A:
- Oldeboo:-n Ai
- Warga 41
- Ol.deboorrr A1
- Oldeboorn A2
- tlarga A1
- Oldeboo:-n A!
- Oldeboorn A-,
- Wa:.Ea A1
- Oldeboorn AZ
- Oldeboorn A1
- Warga Al

t9\*crc,r*r (c.\e
)t v.^tcËqcí *k-r-^

, O U

Ooste:-littens C1 - Warga C2

Warga C2Oosterlittêns C2 - Oldeboorn C2

15.OO - 1:,.?O Akkrum 4115 2C - 15, /.O A!:krum A2
15..áO - rê. oc . iDs A2
:.6. OO - 16. rO Akkrum A116.20 - 1ó.40 Akkrum AZ16.40 - 17.OO SDS A2
:.7 . OO - 17. .O . Akk!.um A117.2O-- i7.aA Akkrum A217.40 - 1e. oo sDS A1
1e.OO - f8.20 Akkrum A1IA.2O - IE.!O Akkrum Ar18.40 - 19.oo sDs A1

r "' O:-tanisa-.iê Ol.deboorn

9 februari 1991 Sporthal AKI|RUM

o8.oo - 08.20
08.20 - 08.40
08.40 - 09-oo
o9.oo - 09.20
09.20 - 09.40
09.40 - 10.o0.
10.OO - :.o.20
10.20 - 10.40
10.ao - 11.OO
11.OO - 11.2C
11.20 - 11.ÁO
11.40 - 12.00
12.OO - 12.20
t2.20 - 12. /.o
1".40 - i3.co
13.OO - 13.-,o
!3.20 - !2 .1,O
13./.O - 1l,.oo
!4.OO - Lr..20
14 .20 - !2, . /,O
14.40 - 15.OO

15.OO - 15.20 sDs A2
15.20 - 15.40 Oldeboorn A215.40 - 16.0O SDS A1
16.00 -. i6.20 sDS A2
16.20 - 16.40 Oldeboorn A116.40 - 17. OO Ak}:rum A2
t7.OO - L7.2O Akkrum A1!7.2O - !7.r.o sDS A1
!7 .1.O - le .OO AI<i..rum A2i8,O0 - 1e.20 Akkrun Al78.20 - Le.4O Akkrun AZ
18..1O - 1.9.0O Al<krun A1

I rrrsum Dl - I rnsum D2Oldeboo::n D2 - tJarga D2llarga D1 _ lrnÀun D1Oldeboorn D2 - Irnsurn D2Warga D2 - Irnsun DlOldeboorn D1 - Harga D1lJarga D2 - Irnsun D2Oldeboorn D1 - Oldeboorn D2
Oos --er l i ttens DZ _ i rnsun Di.
SDS D2 _ Warga D1Oos'.ÊiL Íttens D1 _ Ol.cieboo:-il D1
:P! P1 - otdeboo:-n ói
fDs D2 - oosterriltens o:Akkrum D1 _ t^Jarga D1
Oos-.e:-l itcen.s Di. - Oosierl it-"ens D^Akk:-um D2 Oldeboorn DtAkkrun D1 - SDS D1
Akkrum D2 - SDS D,
SDS D1 _ Oost.erlitiens D1Akkrum D1 - Akkrum D2
SDS D2 _ Oosterlittèns D1

- Oldeboorn A1
- llàrga A1
- Ol.deboorn A1
- Olcieboorn A2
- tlarga A1
- SDS A1
- SDS 42
- Oldeboorn A2
- tla:-ga Ai
- CnC r.
_ Qnc ia

- Harga A1

rr" Ortanisatie Oostelli11:ns rrrr
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Sponsoring eerste elftal YV Oldeboorn

Aldeboarn-Het eerste elftal van de voetbal-
vereniging Oldeboorn is door de fam. Bergsma,
exploitant van HRC Goenes te Aldeboam, van
nieuwe trainingspakken voozien. Het betreft
niet een geheel nieuwe overeenkomst maaÍ een
vooÍtzetting van e€n reeds vencheidene jaren
bestaande goede relatie.
In 1982 werd Hotel Goerres sponsor met de
aanbieding van de eerste kollektie trainings-
pakken die nu dgs door een nieuwe serie met
modernere kleurstelling zijn vervangen.
En gezien de sportieve resultaten is het ook
alle sinds verantwoord om met de sponsoring
van het eerste elftal door te gaan.
Momenteel behoort het elftal tot de serieuze
kans[ebbers voor de eerste plaats op de ranglijst.
Maar zoals andere jaran reeds meermalen is

gebleken komt er na de winterstop nog een
vervolg op de kompetitie en dan is het behaalde
resultaat soms maar moeilijk vast te houden.
Misschien geeft de verschijning in de nieuwe
trainingspakken wel net dat beetje , zelf-
vertÍouwen meer dat nodig is om dit seizoen
winnend af te sluiten.

l

h

Op de foto v.Lnr.: Elftalleider Wander Veenstrq trainer Jan v.d Berg, Jan Visser, Frank
Iiror 

"ídorrt 
Johan T;ísma, Sybrand Oosterbaa\ Jan v.d Ví/oude, halfzichtbaar_Sietse Bergsma,

Sietse Akkerman, PieiTysm4Kees Reitsina, Kees v.d Velde, Jan Nydam, Harke Hartmans, Siemen

Wiltem Smink, Harm Óo$erbaa, grensrechter Haaie v.d Heide, Johannes Poepies'



In de 2e klasse stond geprogrammeerd de topper tussen Mildam-
Oldeboorn. In een wedstrijd waarin voomamelijk Oldeboorn de lakens uitdeelde met name na de
ihee werd de l-l ruststand tevens de eindstand waarmee Oldeboom duidelijk iets te weinig kreeg in
een sportief verlopen strijd. Sytze Bergsrra tekende voor het Boamster doelpunt.

In de 2e klasse bekampte Oldeboorn het altijd lastige St. JaCob. De witzwaíen, die de gehele
wedstÍijd een veldoverwicht hadden, konden dat voor de thee niet in doelpunten omzetten. De
rustsb;d werd hierdoor G0. Na de thee sloeg Oldeboorn haar slag door een treffer van Siebrand
Oosterbaan. Daar de thuisclub hier niets tegenover stelde won Oldeboorn de ontmoeting met 0-1. Zij
werd hierdoor tevens koploper in de 2e klasse.

Oldeboorn kon de rechtstreekse confrontatie thuis tegen De Westhoek i.v.m. de koppositíe niet
volledig in haar voordeel beslissen. Na een I -2 achterstand bij rust werd het 2-2 voor de formatie van
trainer Jan v.d. Berg, waarmee beide teams loon naar werken kregen. Jan Nijdam en Sytze Bergsrna

scoorden voor de Boarnsten.

Oldeboorn dat haar kompetitieOu.f t.g.; ]" Aengwirden zag afgelast, kwam toch in de wei voor eenl
oefenduel tegen SC Boombergum. Onder slechte weersomstandigheden maar op een prima
bespeelbaie grasmat verloor Oldeboorn na een 2-0 achterstand bij rust, de ontmoeting met 3-l van de
hoofdklasser waarin Sietse Akkerman de eer redde.

Een zeer goed voetballend Oldeboorn was de gehele wedstrijd uit bij de lreuwarder Zwaluweà 8
oppermachtig. Het verfricseríde, maar bovenal degelijke, spel van de Boarnsten was de thuisclub
namelijk veel te machtig en de 2-10 zege van Oldeboorn was dan ook volkomen terecht en tÉpaald
niet geflatteerd. August Faber 2x, Wieger de Boer 2x, Wim Ziel, Henk v.d Krieke, Meindert Tjoelker,
Rimmert Eizinga en 1-itte Neuenschwander waren de schutten.

.Koplopèr O6éboorn liet zich ook door bet vogelzan! van SCnerii[um 2 niet van dc w-ijs-brcngen.

De dirèkte belager werd op het sportpart de Koekoek ira een 0-l rusBtand in een partii dat op het

scherpst van delnede werO uigevoctran met l-3 terzijde geschoven door doelpunten van'Iiecrd
Keekitra 2x en Wieger de Bocr.
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