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OVERZI CHT
Zalerdag 8 febr.
Op een altijd moellijk te bespelen terrcin stond het Zm. voor de
opgaaÍ om in de beker een ronde verder te komen tegen Gerstoot.
Het Zm. kon zich blijkbaar goed aanpassen aan dat veld, want Ger-sloot werd kansloos
verslagen met 1-7 en zodoende bekert men ver'der.

Zondag 9 Íebr.
Ook Oldeboorn 1 bekert verder, al was het dan met moeite. Tegen
HTS kwam Oldeboorn niet verder dan een 2'2 geliikspel. StraÍ'
schoppen moesten de besllssing brengen, en na het neÍnen van de
7e strafschop werd uiteindelijk besllst dat Oldeboorn verder kan
bekeren.

Oldeboorn 2 was vrii

Het 3e kon in Terwispel proberen in de eerste wedstriid in de
tweede helft van de competitie goed te presteren. Helaas werd
het een nipte 2-1 nederlaag. Een geliikspel zou de verhouding
beter hebben weergegeven, maar doelpunten beslissen uiteindeliik.
Oldeboorn 4 kon in z'n tweede wedstrifd proberen op de ingesla-
gen weg door te gaan. Boyl 3 kwam op bezoek. Ook hier was Boarn
de betere ploeg. Het was voor de gasten een geluk dat het vizier
bii de Boarnsters niet op scherp stond. Maar van de vele opgeleg-cle kansen werden er
toch nog vier benut. Boyl kon daar maar twee
tegenover stellen, zodat de Boarnsters, ondanks dat ze bÍlna de
gehele tweede helft met 10 man speelden, weer twee punten binnen
hadden.

Zaterdag 15 febr.
Het Zm. leed wederom in de competitie een nederlaag en wel in de
uitwedstrijd tegen TOP'63. Deze keer werd het, wederom met de
nodige invallers, &3 voor de ploeg uit Oppenhuizen.

Zondag 16 Íebr.
Oldeboorn 1 benutte de vrije zondag d.m.v. een ingelaste trainlng
op het momenteel wel zeer kale sportcomplex.
Oldeboorn 2 behaalde voor de zoveelste keer een vernietigende ne-derlaag. lrnsum 2
ging met maar liefst 0-G huiswaarts. Dient nog
te worden opgemerkt dat het reeds na ca. 15 min. spelen in de
eerste helft G'5 stond (hoe zo, nog niet helemaal wakker.....).
Ook Oldeboorn 3 wist de thuiswedstrijd tegen THOR 4 niet in winst
om te zetten. Het werd een 0-5 nederlaag.
Oldeboorn 4 hield, met de nodige invallers, de eer voor Oldeboorn
wederom hoog door in Noordwolde een knappe overwlnning te behalen
op Olyphia 5. Ile jongens hebben lelder Albert Nijholt niet in de
steek gelaten. Men gaat nu ongeslagen aan kop.



Programma.
Zaterdag 22lebr.
Het Zm. wacht weer een zware rffOOag in de uitwedstrijd tegen het
op de tweede plaats staande SSS '68. Mochten ze kans zien hier 1

puntje aan over te houden, zou dat een keurig resultaat zijn.

Zondag 23 febr.
Oldeboorn 1 onWangft Oosterstreek en dat mag wat de plannen van
de leiding betreft geen probleem zijn en beide punten blijven
dan ook in Oldeboorn.
Oldeboorn 2 daarintegen staat voor een zwaardere opgaaÍ in de
uitwedstrijd tegen Bakhuizen 2. Een gelijkspel zou al aangemerkt
kunnen worden als een knappe prestatie.
Oldeboorn 3
834 297 Oldeboorn 3 - Langezwaag 3 11 .00 uur. < inhaal.>
Oldeboorn 4
824 266 Oldeholtpade 3 Oldeboorn 4 10.00 uur. < inhaal >

Zondag ! maart.
lnhaalprogramma:
834 297 Oldeboorn 3 - FFS 4 11.00 u.
824 267 Udiros 4 - Oldeboorn 4 10.00u.
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Oldeboorn2-lrnsum2

Hier dan maar weer eens een verslag van een ploeg die lijkt mee
te doen aan een nederlagencompetitie. Was het twee weken geleden
Terschelling dat met beide punten huiswaarts keerde, deze kéer
bleek lrnsum over nogal wat meer "power" te beschikken. Dat een
grool gq4eelte van de ploeg zich de avond ervoor volledig aan
Bachus had overgeleverd bleek wel, want na een kwartieispelen
in de eerste helft was er reeds een score bereikt van (F5. Deze
achterstand bleek door Oldeboorn niet meer weggewerkt te kunnen
worden. Erger nog, in de tweede helft wist lrnsum er zelÍs nog
(F6 van te maken na een schitterende ingooi van _n van on-ze spe-lers precies op maat
voor de tegenstander.
Met nog vijÍ wedstrijden te gaan blijft Oldeboorn in grote de
gradatienood. Echter nog twee oÍ drie punten uit die resterende
wedstrijdcn behalen kan toch nog voldoende zijn om te handhaven
in de Res. 2e Klasse. We blijven toch maar stilleties hopen......

Een toch wel wat teleurgestdde speler,

GRATIS TWEE SCHATTIGE
BABYFOTO'S VOOR
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M.A.G. Koedijk / administratie-,
belasting- en adviesbureau FA. IJ. Rodenburg

het adres voor al Uw:
voor uw administratie.

I nengelsportbenodigdheden

alle betastingzaken I werphengels

werpmolens
en bedrijsadviezen I foopmans vetven

klompen
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als partikulieren 
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Oldeboorn

fwee vriendinnen die elkaar tange tijd niet
t hadden gezien, ontmoetten elkaar.

Zer de een: "Wat doe je voor de kost?"
''lk heb een prachtige baan en een Íijne baas.
Voor elf uur 's morgens hoef ik niet te begin-
nen Dan tik ik een briefje en ga vervolgens
met mijn baas lunchen.
Als we op de zaak terug zijn, tik ik nog een
briefje en ga dan met de baas uitvoerig bor-
relen en dineren

Daarna storten we ons meestal rn het nacht-
leven Het rs een prachtige baan die rilkelijk
wordt beloond Maar wat doe ;i; ergenlijk?"

Vrrendin 'lk heb net zo'n baan als 11. alleen
hoeÍ rk er nret bi1 te tikken



ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profiel-
schets van: Onze grootste supporter van Oldeboorn 1 en

mederoutebezorger van ons clubblad.

Naam: Anne Nijdam

Geboren: 9 maart 1917

Gespeeld in: niet gevoetbald

Roken: nee

Alcohol: matig

Beste boek: Dik Trom

Beste film: geen voorkeur

Beste ac{eur/actrice: geen idee

Lievelingskost: patat -

Hobby's: voetbal

Mooiste vrouw en/of man: alle mooie vrouwen met blauwe ogen

Favoriete club: Ajax

Favoriete speler: van Basten

Televisieprogramma : A-Team

Favoriete andere sport: korfbal

Onderschatte voetballer: Johannes Poepjes

Overschatte voetballer: Siemen-Willem Smink

Hoogtepunt: Oldeboorn 1 kampioen

D ieptep unt : verl iespunte n Oldeboorn tegen Oosterl ittens

Beste krant en/of tijdschrift: Leeuwarder Courant

Slechtste krant en/of tijdschrift: lees geen kranten of

Een heker aan: tennirtiidschriften

Bewondering voor: Wander Veenstra

Kwal van de voetballerij: Menzo

Wie wilt U graag nog eens ontmoeten: Hans van Breukelen

WienodigtUnietuitopUwverjaardag.komttochnooit
iemand

Wat U verder altijd aleens kwijt wou: heb geen zorgen



COMPETITIE.INDELING JEUGDELFTALLEN V.V. OLDEBOORN.
&JUNIOREN.
BAKHUIZEN 81
QVC BÍ
DE GRIFFIOEN 81
S.V. H.D.T. 81
SPORTCLUB 81

D'PUPILLEN.
SPORTCLUB Dl
OLDEBOORN Dl
OOSTERSTREEK DÍ
v.v. tsoYL D1
AKKRUM Dl
JUBBEGA Dl

Fl.PUPILLEN"
L.A.C. FRISIA Fl
OLDEBOORN Fl
w.w.s. F1
WARGA Fl
ROOD GEEL Fl
IRNSUM F1

c,.JUNIOREN.
OLDEHOLTPADE Cl
OLDEBOORN Cl
ZANDHUIZEN C1
WOUDSEND C1
MILDAM C1
BOLSWARDIA C2

E-PUPILLEN.
THOR El
BLUE BOYS E1
WARGA El
OLDEBOORN Eï
LANGEZWAAG El
WISPOLIA El

F2-PUPILLEN.
OUDEHASKE F2
IIUARGA F2
IRNSUM F2
OLDEBOORN F2
RENADO F2
AENGWIRDEN F2

STANDEN SENIOREN ZONDAG V.V. OLDEBOORN. ffiï$,Hffi'H:;i[+
1. SNEEK HOVTS 4
2. ROOD GEEL 4
3. RES 3
4. TERSCHELLING 2
5. SPARTA 2
6. GAVC 2
7. BtÁuwHuts 2
8. IRNSUM 2
9. BAKHUIZEN 2
10. LEMMER 3
11. OLDEBOORN 2

1+23 1. JOURE 911-18 2. W|SPOL|A 312-14 3. THOR 4
12-13 4. FFS 4
13-13 5. LANGEZUVAAG 311-12 6. OLDEBOORN 3
11-12
13-11 1. OLDEBOORN 413-10 2. OLYPHTA 512-6 3. TTJNJE 3
14- 4 4. UDTROS 4

5. OLDEHOLTPADE 3
6. BOYL 3

2-3
1-2
2-2
1-1
1-0
Í-0

2-4
2-3
2-3
2-1
2-1
2-O

IrilLng:opkomst &iunroren t/m 13 Íebruari van de tot nu 24 gehouden traininqen.
1. Douwe nein-atterman 22
2. Jorn Klompmaker 21

Udo Dijkstr-a 21
Henrico Vcerman 21
Pieter Poepies 21

6. Piet Ate K-aisbeek 20
7. Gerard Weidenaar 17
8. Haico Akkermans 15
9. Ronald van Warmerdam 14
10. Wiebe Jager 13
11. Eric v.O. Klieke 11
12. Mario Brandinga

Hieruit bliikt dat de trainingen o-|.v. wieger de Boer door enkele spclers regelmatigworden bezocht. maar dat eeï anàére d;*-t --
wel eens wat vai<er op de tralning mafverëchlfnen. Ben je verhin-derd, bel dan even metJan (í3t10) oÍ Johan (igZr). --------i

Jan Visser en Johan ïlsma.
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Animo KNVBJeugdsportkompen groter don ooit

Daarnaast dragen ook de vereni-
gingsleiders mede de verant-
woordeliiklïeid voor de gehele
gang van zaken in het kamp. Zo
rn()et l)er tierr deelnemers min-
stens één bekwame leider aanwe-
zig zijn. Een man of een vrouw,
die de jubelstemming van de uit-
gelaten voetballerties in goede
banen leidt.
Inschrijving voor de KNVB-ieugd-
sportkampen kan geschieden tot
uiterlijk I april 1992 en uitslui-
tend op de door de KNVB
beschikbaar gestelde formulie-
ren. Het deelnemersgeld be-
draagt per kampweek voor jon-
gens, meis.jes en leiders / 130,-.
Het inschrijfformulier kunt u stu-
ren naar: KNVB. aÍdeling Jeugd-
sportkampen, Postbus 515. 3700
AM Zeist. Voor nadere inlichtin-
gen en het aanvragen van de ftll-
der, telef oon : 03439-9244 I 9243.
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Sportkompen ooo de droom von ieder kind
Het beglnt met de letter'\l en is de droom van ieder
kind? Voetbal... Vakantie...? Fout, Voetbalvakantie ! Ook
dit Jaar organiseert de KITIVB weer de jaarlijkse Jeugd-
sportkampen. Een prima mnnier voor verenigingen om
ln een rustige periode toch actief met voetbal bezig te
zijn. De kampweken ziin verdeeld over de periode van
6 tot en met 29 augustus. De leeftijdsgrens loopt van 8
tot en met 15 jaar. Meer inforuratie over de sportkam-
pen is te vinden in de gratis te verkrijgen folder
'KNVBJeugdsportkampen'.

I I in 1948 werd het eerste
Aleugdsportkamp in Vierhou-
ten georganiseerd. Via Hoek van
Hollarrrl. Blaricurn err Assen zijn
de tregeleirlers in de loop der
jaren neergestreken in Zeist en
Venray. Het boskamp Zeist is
gelegen achter het terrein van het
KNVB-Sportcentrum. Prachtige
bossen omzomen de sportvelden,
het zwembad en de sporthal. De
maximale capaciteit van dit kamp
bedraagt 275 deelnemers per
kampweek.
ln het sportkamp Venray worden
laarliiks de tenten opgeslagen op
het Sportpark De Wieën. Ook
dezt' accontmodatie is voorzien
van prachtiÍ{e sportvelden en een
binnen- en buitenbad op loopaf-
stancl. ook hier kunnen wekelilks
275 kindererr zich in het voetbal-
avontuur storten.
Kortom, voldoende materiële
inÍlrediènten om een fijne voet-
balweek te kunnen waarborgen.
Maar niet alleen aan de accom-
modatie stelt de KNVB hoge
eisen. Ook de 'menselijke' kant
van de zaak is prima geregelcl. Zo
staat ieder kamp onder leiding
van een achttal kampleden, die
ieder een bellaald onderdeel van
de programma's voor hun reke-
ning nemen.



gCHEIDSR.ECHTERS- EN SPEIREGETZAKEN Ió8

overtreding in het strafschopgebied geen
andere bestraffing dan wegzenden mogeliik is.

Om een en ander nog extra te verduidelijken
zijn hierbii op drie diagrammen situaties in
beeld gebracht, waarbii veldverwijdering moet
plaatsvinden (l t/m 3) en vier waarbij deze
O.B. 15 niet van toepassing is (4 t/m 7).

N.B.:

In verband met zo duideliik mogelijk aÍbeeldin-
gen zijn de Íiguren in de diverse spelsituaties
enigszins vergroot. Hierdoor is het mogelijk
dat de grootte van de figuren niet geheel over-
eenkomt met de grootte van het speelveld.

DIAGRAM 5

Een aanvaller wordt opzetteliik en op
onreglementaire wijze binnen het strafschop-
gebied door de doelman ten val gebracht.
De aanvaller gaat van het doel aí en is dus niet
in een duidelijke situatle waarin hij een doel-
punt zou kunnen scoren. Strafschop en een
waarschuwing aan de doelman is mogelijk, al
naar gelang de ernst van de overtreding.

DIAGRAM 6

Een aanvaller wordt opzettelijk en op
onreglenlentaire wiize ten val gebracht, maar
heeft geen duicleliike scoringskans en gaat niet
richtinq doel. Directe viije schop en eventueel
een persoonli jke straf .

DIAGRAM 4

Een aanvallerdie richting doel gaat wordt opzetteliik en op onreglementaire wiize door een
tegenstander belet de bal te_spelen. Er is echter geen sprale van-een duidelijke'situatie waarin
eendoelpunt gescoord zou kunnen worden. Directe vrije schop en een persoonlijke straf
conÍorm de ernst van de overtreding.

DIAGRAM 7

Een aanvaller wordt opzèttelijk en
onreglementair belet de bal te spelen binnen
het strafschopgebied. De aanvaller gaat van
het doel aÍ en heeft geen duideliike scorings-
kans. Strafschop en, afhankeliik van de ernst
van de overtreding, kan een persoonlijke stral
volgen. Dit kan zelfs veldverwiidering
betekenen, maar niet op grond van O.B. 15.



DE SPETREGETWIJZIGINGEN

De dit jaar ingevoerde Offrciele
Beslissingen 15, 16 en 17 van regel
12 geven nogal wat stof tot discÍs-
sie. Om te trachten zoveel mogelijk
duidelijkheid te scheppen, tenèinde
verkeerde interpretaties te voorko
men, heeft de werkgroep spelregels
gemeend in deze en de komende
uitgaven van Voetbal Toraal deze
Officiele Beslissingen nog eens uit-
een te zetten.

ln deze Voetbal Totaal extra aandacht voor
Officiêle tseslissing 15. Laten we beginnen met
de letterlijke tekst:

"lrrrlien, naar het oordeel van de scheidsrech-
ter:

- een .speter zich beueegt in de richting uan het
doel uan een tegenslander; -tn een duidelijke

::::ï:,: 
woarin hij een doetpunt zou kunnen

- opzettelijk en op onreglementaire wijze
d.u.z. door een oLrertreding die met een direc-
tt' t:rije schop (of een stráfschop) moet uor-
den hestruft.

- ut()rdl belet de bal te spelen;

- ert daordoor het elftal uan de aanuallende'portij de hierbouen bedoelde scoringskans
Ltr nttl onlnomen..

- r.n(.','t de speler. die de ouertreding heeft
heq(nn. uan het speelueld uorden geáonden,.
- t.iuntueqe ernstig gemeen spel ouereenhom_
stiq reqel 12 (n)."

. Allert,erst is het goed het begin van deze O.B.,
dat ,','k geldt voor O.B. 16, nog eens te bena-
rlrtrkl' 'r. tJitgangspunt is het oordeel van de
s<'h.:ids-rechter. Dit op zich kan al veel stof tot
,iislrrssie Í{even. maar het is wel het uitgangs_
l)r!nl'

De werkgroep heeft deze O.B. in een aantal
aa'r'lachtsstreepies uiteengerafeld om het zo
clirr. r:lijk rnogelijk te maken en we zullen deze
r.j:lr j vià die aandachtsstreepies behandelen.
lreÍste aandachtsstreepje: "een speler zich
beweegt in de richting van het doèl van een
tegenstander", wil dus zeggen dat veldverwij-
derinq van de overtreder alleen kan plaatsvin_
den als de tegenstander rlchdng doel gaat.
Gaat hij niet richting doel, dan moet naturirli;k
bii een overtreding door een tegenstander, die
tegeltstander conform de regels bestraft wor_
den (directe of indirecte wije schop, waar-
s.chuwing of veldverwijdering) al naai gelang
de ernst van de overtreding.

I'let tweede aandachtsstreepje is de volgende
voorwaarde voor veldverwijdering in geval er
eeu overtreding wordt begaan. namélilk .in
een duidelijke situatie waarin hij een doelpunt
zott ktrnnen scoren"-

tó3 SCHEIDSRECHTERS- EN SPETREGEUZAKETI

De aanvaller, die richting doel gaat en een duideliike scoringskans heeft. wordt opzettelijk en oponreglementaire wiize belet de 6al te spelen. DirecÍe vrije scËop 
"n "Lrà"à.*"ijà"ring. .,

lijke.scoringskans aan een tegenstander die
richting doel gaat en dat gebeur-t opzettelijk en
op onreglementaire wijze - dan pas moet de
speler die de overtreding begàat van het
speelveld worden gezondèn. ln-deze situatie
wordt elke overtreding beschouwd als ernstig
gemeen spel (regel 12 n).

Het zal duideliik zijn dat als één van de drie
voorwaarden ontbreekÍ en er een overtreding
wordt begaan, er bestraft zat moeten wordeË
conform de regels met al dan niet een per_
soonlijke straf in de vorm van een waarsóhu_
wing of een veldverwiidering.

Nu heerst nogal eens de opvatting, dat bii een

De derde voorwaarde staat achter het viifde
aandachtsstreepie: "en daardoor het elftal van
de aanvallende partij de hierboven bedoelde
scoringskano wordt ontnomen".

Als dus aan bovengenoemde voorwaarden
wordt voldaan - het ontnemen van een duide

DIAGRAM I

DIAGRAM 2

DIAGRAM 3

Een aanvaller die richting doel gaat en een duidelijke scoringskans heeft, wordt aan het shirtteruggetrokken door een verdediger. Directe wije schop en vao"verwi;aèiing.

Een.aanvaller die.richting d.oel gaat en een duidelilke scoringskans heeft, probeert de doelverclediger te passeren, die hem bij een been pakt en ten val brengtfstrarscnop ei'vJàverwilaering



Olyphia5-Oldeboorn4

Zondag 16 febr. een zwarte dag voor Oldeboorn 4, het was maar goed clat het sneeuwde,
anders was de dag wel heel zwart geweest.
Nu zal de echte lezer van het voetbalkrantje wel zeggen: "Wat
willen dle "ouwe lullen" nu eigenlilk, ze staan immers ongeslagen
bovenaan" (en dat valt niet te ontkennen). Wel hier komt het re-
laas van deze vreemde d-ag. pnze Bob..o A. Nijholt voÍlq het nodig
om met enkele kleine bobotjes zonodig een weekcnd te gaan zvyerF
men. Nu moet U weten dat het pregies 6 stevige basisspelers zljn
tegen de zeer belangrijke uitwedstrijd tegen medekoploper Olyphla
uit Noordwolde. Hevige paniek i!! het trainingskanlp van Oldeboorn 4, enkele spelers
vonden het maar beter de wedstrijd aÍ te gelas-ten. Maar het bestuur beeloot andels, we
gaan ervoor en rekenen
later wel even af met de badgasten. BedroeÍde gezichten dus zon-
dagmorgen in het Doelhof (misschien ook dankzij zaterdagavond).
Maar toch gemotiveerd, ondanks dat "de Zes'l"misschien op"dat mo*
ment in het bubbelbad lagen en wij hier op deze zeer koude win-
terse morgen in het DoelhoÍ stonden.
Op naar Noordwolde, omklëden in een box die al bezet was, zodat
enkele spelers hun kleren in de douche moesten ophangen en hier
en daar flink wat spieren moesten worden ingesmeerd. Ook hadden
we vantevoren heel Noordwolde al doorkruist, omdat een bestuurs-
lid dacht d9 y"_g ngar het stadion wel uit het hooÍd wist, dus mool nlet, en dat terwlfl wil
wigten dat "de Zes" de weg naar de
bar wel hadden gevondenÍoor hun l2-uurtje en wij met de billen
bloot het koude veld nog in moesten. De eerste helft verliep
spannend, kansen over en weer, maar wij hielden stand, zo de 1:

rust in met 0-0. Ad interim coach Joh. Brouwer was er van over-
tuigd dat er meer in zat. Dus twee wissels in de pauze (dit geeÍt
nu wel eens te denken, want.....). Binnen een kwartier viel n
van de invallers uit en viel ook óe hagel met bakkcn uit de he-
mel en moesten we met 10 man het laatste halÍ uur in. Maar daar
ry?q hri weer ons uiterst uitgekookte (die man moet bijna gaar
zijn) kleine middenvelder Binne O. en zowaaÍ 0-1. De achtérhoede
had met de ultstekende vervangende doelman K. Kalsbeek onze ad
interim coach beloofd de nul achter te houden en zowaar (dus
geen commentaar, die doet weer mee en schiet vast in....oÍ we
kunnen de nul niet houden). De invaller doelman zei na de wed-
gtrijd nog nooit met zo'n achterhoede te hebben gespeeld.
Dgs$l uit, prima. ln de box hebben we afgesproken op kosten van
"de Zes" en de hooÍd Bobo te gaan dineren in Lauswolt. Hier volgt
voor de kenner het menu en voor "de Zes" de rekenino:

VooraÍ; een vleziqe Bobo'cocktail
Soep; getrokken'_ la 3-zan5 en met verse klaverg erln

Hoofdgerecht;-een uitstekgnd. ggsarineerd "Doublet" aanggvuld met
dubbel. gebákken harten en _schoppen 

-
Toetje; "lKpass..ss...ss.. la ruiten. -

Jongens alle partljen hebben een mooi weekend gehad en hopen sa-
men met onze leider A. Nijholt weer spoedig samen tc zijn.

AReserves 4 elÍtal.



BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN.

ZONDAG 1 MAART.
OTDEBPONU 1 - OLDEHOLTPADE 1 14.00 U. (OEFEM'VEDSTRIJD).' :.'.,1'

VRIJDAG 6 MAART.
SCHUTJASSEN OM DE BEKER. KANTINE V.V. OLDEBOORN.
AANVANG 2O.OO UUR.

VRTJDAG 13 MAART. (GAAT w,ETDO9R t.VM. SCHUïJASSEN
TJSCLUB BrJ HOTEL GOERRES!t!!!).

VRIJDAG 17 APRIL.
KLAVERJASSEN KANÏNE V.V. OLDEBOORN. AANVANG 2O.OO UUR.

ZATERDAG 23 MEI.
OLDEBOORN El TOERNOOI BOORNBERGUM.

j.'

ZATERDAG 23 MEI.
OLDEBOORN D1 TOERNOOI IRNSUM.

ZATERDAG 23 MEI.
OLDEBOORN 81 TOERNOOI MARSSUM SSS'68.

DONDERDAG 28 MEt (HEMËLVAART).
OLDEBOORN Dl TOERNOOI AKKRUM.

DONDERDAG 28 MEI.
OLDEBOORN B1 TOERNOOI LEEUWARDEN F\/C.

VRIJDAGAVOND 12 JUNI.
oLDEBOORN D1 (7-TAL) TOERNOOT AENGWTRDEN.

H
í.Ët

's:Ë=*'
h,'

"b\,

ZATERDAG 13 JUNI.
oLDEBOOR!*,Fí (7-TAL) TOERNOOT A ENGWTRDEN.

.r.ai_. :",

vRIJDAG 19 JUNI.MAANDAG 22 JUNI.
SELECTIE OLDEBOORN 1 CENTER PARCS HUTTENHEUGTE.

ZONDAG 16 AUGUSTUS.
oLDEBOORN 1 - BOORNBERGUM 1 14.00 U. (OEFEi|WEDSTR|JD)
BOORNBERGUM 2 - OLDEBOORN 2 10.30 U. (OEFENWEDSTRIJD)



MEDEDELINËEN
trJedstr i j dprograínína Fr iese Selektie ,,onder 16,, , waar i noldeboorn is vertegenwoordigt in de persoon vàn sieteVeenstra.

!oamdag
26 f.brurÍ 1992

oaendrg
9 ourc 1992

vocNdat
11 @rÈ 1992

woeudeg
25 oaert 1992

vosBdeg
1 rprll. 1992.

wosNdag
8 aprll 1992

naandag
27 aptLl L992

dondêrdag
30 aprtl 1992

19.00 uur Frtarlrad - Groaintcn

19.00 uur c.nt!tl. Èralntng

19.00 uur TulnÈh. - Frl.sland

19,00 wr Fr. scl. - Frlsle 1A

19.00 uur Frlcsland - Dr6nth.

19.00 uur Zuollc - Frlcrland

19,00 uur Fr. se1. - llarllngcn 1A

10.00 uur dr. FadrhoncÈo€rnoot

Harkcu
w Hrrkru Opelndr

LaawaEdarr
rc Cenbuur-lccuvlrdrn

Ensche& - bus
SporccocplGr T.V.B.

HarhcDA
w Harkrm Opcinde

Harkqn
w llerkroa Opelndc

Zsolh - bus
fc Zvollc

Harllngcn
w Hrrllngen

Eibergcn - bs
Sporcperk D! EUenká!

na& oÍt soonplaaÈt cn
voomad edras

geboortc- ÈelGfoon v.ranlgtng
daÈu

B€rgsr 8446 L HEIilENIEEN 15-08-1975 05130 - Nleusrschooc
28L32

brau 8926 MG IJEIIïARDEN 26-11-1975 058 - Cobuur.-L.warden
Jeroên SEl.nlssÈ.Èe 31 66t825

Elsu 927L Af AIMGïESTSINDE 18-12.1975 05113 - Zuaagv.rcalnd.
Si.Gtsa Calll Slkkr Boukasstr[t 21 2877

dc Jong 9036 NN MElrALDft[ 17-08-1975 05185 - Cebuur-Iáêw.rdon
Ertk tJ. de Boach 13. 1304

dc Jong 927L Al aJAAGIJESTEII{DE 06-04-1976 05113 - Zraags.srrtnd.
G.rrt J. l{6r.lsCra8È 33

Koop
Rorlof

9257 VD NOORDBERCTU 12-08-1975 05110 . Noordbcrgu
vrn B.)rarErIc 3 46La

van'd.r l{orÈ 8471 tll. ÍIOLVEGA 27-O9-L975 05610 - lJolvsta
Paul R,A. GrrlMÈruÈ 5 L3236

OppedlJk 9285 PK BUITENPOST 22-L2-L975 05115 - Cubuur-I:eusarden
Jan dc Schepperstrut 38 3121

RuchÈle 8802 NJ t'SAltEKER 17-08-1975 05170 - Franekar
Alf J. Hulk 22 7019

dê RuÍcGr 8601 Àt SNEEK Z7-OL-LI76 05150 - O.N.S.
Fcddc Slngel 26 2289L

Schlppers 928t LE HARKEMA 06-10-1975 O5LZ4 - Cubuur-Ireurarden
Jan-Han R.lcaMrtrjiÈt. 56 I l5 18/5350

wen dêr schulr 8491 DD AKKRW 17-10-1975 05665 - Cubuur-I:cwarden

Durk Leycnhof 1

PacrÍck Folk, KulparerÈruÈ 63

veendorp 9l3l KR EE
AnÈhony J. Bernhard!ÈfJlÈÈr 7

2224

22-O4-L975 05194 - Oo3Èergo
203 (burn)

VeensÈra 8ó95 JB OI-DEEOORI{ 08-12-1975 05663 - Oldeboom
SlrÈ. iJ. Paul,u! Folkrrgrorhcrnc 7 153 I
vslÈhuls 8701 Lp EoIJUARD 16-01-1976 05157 - R.E.s.
JurJcn H.L. Dà Drtfc 24 4680

dc vrt.t 8388 NB OoSTERSTREE( O6-02-L976 05613.- Olyphta
Jan ootÈcr!Èr.rk 33 3106

wan dcr fr1 8884 E, TERscHErrrrc 27-Lo-L975 0s62o - carbuur-Lcgwerdcn
8797 /
o5L78 - L252s

Jan BeeiduÍnsn 32



MEt}EBELINËEN
KARíTTNET{TEUWS.

Zoals u wellicht al gemerkt hebt, kunt u in onze kantine nu ook
een warme hap verkriigen.
Enkele weken geleden kon u ree.ds genieten van een kop nep,
gehaktbal en braadje ham of kaas.

. Sinds afgelopen weekend is gr echter meer mogeliik, omdat we
" hu een magmetron in qrll bezit hebben. Hierdmr kunnen we tJ

in de weekenden of na de tyainingen het volgende aanbieden;
*hotdog
*gehaktbal
*(broodje) rookworst
*groente- of kippesoep.
Daarnaast hebfun we nu ook een zeer koude hap te weten, ijs,
in voorraad. lie hebben de volgende 6 soorten v@r u ingekocht;
*apoL|o (eng.???)
*stoplicht
*tjoep cola en citroen
*raomchoco
*caracona
*carolina.
Voor de jeugrd, die geen 'prik' drinkt, hebben we nu, buiten de
rania, yor en chocolademelk. Dankzij de magnetron kunnen we wk
warme chacolademelk serveren.

Eeen ander nieuwigrheidje voor de ieugd is onze kinderspelhoek.
Deze is nog niet geheeJ klaar, maar speelgoed :'s aJ weL aanwezig.
We kunnen hiervoor'echter nog wel het één en ander gebruiken,
zoals b.v. stripboeken, jaargrang Donald Ducks o.i.d., puzzels,
tekenmateriaal enz.
Mischien is dit voor u een aanleiding om de grrote schoonmaak
reeds te begrinnen en kasten en zolder goed. na te kijken. En...
speelgoed. dat u niet meer gebruÍkt aan de kantine te schenken!
Dit kinderspeelhoekie kan een uitkomst ziin voor voetbalminnende
ouders wíens kinderen zich na verloop van tijd gaan vervelen op
het voetbalveld. llillen wÍj u en uw kinderen deze mogelijkheid
blijven aanbieden, is 't wel zaak dat u er zelf zorg vaar draagt
dat uw kinderen 'het haekje' neties achterlaten.
Het is voor ons geen doen om steeds achter de spul)en aan te
mreten Jopen. Het is vaak een kleine moeite, maar voor de
beheerders wel zo prettig werken.

Tot slot doen wii nóg een beroep op uw goedgevigheid; we zauden
in de kantine nag wel een tafelmodel koelkast en een 2- af 4-pits
gasplaat kunnen gebruiken.
Heeft u net een nieuwe aangeschaft en de oude nog in de bergring
staan, we halen het grraag, grratis, bij u vandaan! Het moet
natuurlijk nog weï goed functioneren
Wanneer u iets ter beschikking wilt stellen, neemt u dan even
contact op met één van de hieronder vermelde personen.
Bij voorbaat bedankt voor uw reactjes en we hapen u binnenkort
meer kantineneiuws te kunnen brengen.

TOT ZTENS OP ONS SPORTVELD (EN ïN DE KANTTND,

De kantinxommisie; Maaike Nijdan. tel: lffi
Janske Brouwer, tet:t2ffi
Annie Blaauw, tel:1674

en Wendy Tijsma, tel:1807



Even
puzzelen

Crypt0gram

Horizontaal

I 0e bodembedekkeís van een stichting-(12)

6 De lsden hebben veel plezier gehad op hel

feest.{ I 2l

I Zo kras is een mopperende paling.{6}

9 Geweid bedehuis in Noord-Brabant.{7}

I I Voor hetzelÍde geld zit het om oud iizer.{4}

l2 Binnen is het modern.(2)

13 Zij wrndt er doekies om.(91

l6 Boterham van Jaap.(41

l7 Dit huishoudeliike apparaat is saaier.{6}

18 Alarmerend. mythologisch wezen.(61

Oplossíngen cryptogram en Zweeds-
l.rruiswoordraadsel worden verrnel d
in het volgende cIubbIad.

Zut eed.s Kruistl o o r d r a a d s e I

Verticaal

1 Achterlijke bloem.{8)

2 0oor aÍgraven minderwaardig geworden.{10}

3 Aplaraat om een krant te striiken?{ I I )

4 Enkele boÍrel in Groningen.(6)

5 Snoepje van stand.(41

7 Geldgave.(6)

l0 0ie stevige schoenen zijn van hout.{7)

l4 Dat verkoop ie als ie niet verkoopt.l3l

l5 Toch'hebt u er twee van.{51

'16 0ud kledingstuk.(3)

Op lossi ng kruiswoordPuzzei uit vorÍge clubblad nr. 9.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN 22Í2 . 1 f3

ZATERDAG 22 FEBR.
004 049 s.s.s. '68 1 - oLDEBOORN ZM. 14.30 U. F. V.D. BtJ

ZONDAG 23 FEBR.
802 510 OLDEBOORN 1 - OOSTERSTREEK 1 14.00 U. R.J. KRAMER

80s 545 BAKHUTZEN 2'::33"ri?Ti-ïíJ':.' D' BLEEKER

ZATERDAG 29 FEBR.

zoNDAG 1 MAART. (TNHAALWEEKEND).
-1i,, .''.i oLDEBOORN 1 - OLDEHOLTPADE 1 14.00 U. (OEFENWEDSTRTJD).

OLDEBOORN 2 VRIJ.

PROGRAMMA 1e KLASSE F\/B ZONDAG 23 FEBR.
SPORT VEREENT . BLUE BOYS

ST. ANNA - ODV
OOSTERLITTENS - SCS

AMELANDIA VRIJ
ODIS - BAKHUIZEN

PROGRAMMA le KLASSE FVB ZONDAG 1 MAART.
SCS. SPORT VEREENT

OOSTERSTREEK . OOSTERLITTENS

.ZAA LVOETBA LPROGRA M MA A POLLO ENGI NEERING OLDEBOORN.

MAANDAG 2 MAART UTINGERADEELHAL AKKRUM.. OlO SPIKERBOOR '87 1 . APOLLO ENG. 122.10 U. P.P. METZ

MAANDAG 16 MAART UTINGERADEELHAL AKKRUM.
010 ApoLLo ENG. 1 - OSt ',781 21.30 U. J. DE GROOT

DENKT EEN IEDER WEER AAN DE
W E DSTR I J DV E R S LAG E N ? I.? I.? I? I? I? I? I.? I? I.?

*iS*S***!t*****ffi ***t***'?*******************i******S*t

VoffiLzdfsil'drr,tst



LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP

Vriidag 6 maart a.s..,,,,,,

Schut$ ffissen
om de Beker

aanvang 20"CI0 uur in de kantine

KonÍ?t allen!!!!
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"zïYART-ïVlT"

Deze keer komt anze twee-wekelijkse "historische" fotovan Douwe Ooeterbaan uit Veenwouden. Foto is waar-
gahi jnl i jk gernaakt i n 196I-L962 ti jdens een oefenwed-
st,rijd tussen de t"relpen van de v.v. Oldeboorn.
Bovenste rij v,l.n.r. Durk Valk, Tinus v.d. MeuIen,
Bietse Jager, Pier de Vries, Jan Jelsma en Durk v. d.
l'{e i de .
Onderste rij v.1.n.r. Douwe Oosterbaan, Ar ie LeembuÍgr
Hendrik R. Nieuwland, Jan v.d. Meer en Johannes Brouwer.

Mornenteel heb i k voor het volgende clubblad nog 1

iigEen. Dus Ínensen, inzenden die foto'slll!l
Inleveradres: Benedictusstr. 33 of Jac. Knol b.v.
wei 3 (op werkdagen tussen 8.OO 17.OO u. ).

Piet,

foto

Prik-
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Heerenueense TuÍl$e Sport in
slopende bekerstriid gewipt
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ODV, dat haar beste wedstrijd van het seizoen spe.elde, werd in het thuisduel t€gen Oldeboorn wat
karigbeloond (1-l). Kobus Voolstra, Bertus Veenstra en Arend Nutten vielengeblesseerd uit in deze
beslist niet onsportieve strijd. Thijs v.d. tri (ODV) en Sietse Bergsma (Oldeboorn) waren de
doelpuntenmakers.

HEEREf{\IEEN. De zondag
eerste klasser Oldeboorn heeft
de wedstrijd op het terrein,,De
Akkers" niet kado gekregen.
De Turkse Sport uit Heeren-
veen zette alles op alles om zelf
verder te kunnen bekeren.
Maar na een slopende strijd.
moesten ze uiteindelijk het on-
derspit detren.
Dit alles gebeurde in een zeer mati-
ge wedstrijd., waa.rin het spelpeil
taaglag en het aantal overtredingen
ve€l te hoog was. Dat het niet uit de
hand liep, was vooral te danken aan
de uitstekend.e leid.ing van scheids-
rechter P. Rottine uit Joure. HTS
startte voortvarend door al na vier
minuten spelen door een fraaie
schuiver vau Son rnez Karagaoglan,
c/aarmee ook gerust werd. Ook in
het tweede bedrijfbleefltfS de toon

a,an g€ven, en weel was het Sonmez
Karagaoglan d,ie met een schitte-
rend gescoord doelpunt Etts zovazt
op een 2-0 voorsprong zette en leek
een sengatie in de lucht. Oldeboorn
wakker geschud tekend.e in dezelf-
de minuut voor de aansluitingstref-
ferviaEeltjevanderïV'oude. Hierna
werd- de strijd,er niet fraaier op,
waarbij in deze fase Mursel Karagi-
oglen na een botsing met de keeper
awaa,r geblesseerd,uitviel en peram-
bula:rce naar De TJongerÉchans
wertl afgevoerd. Een rninuut voor
het laatste eindsigaaal sloeg wed er-
om het noodlot voor IfTS toe toen
Oldeboorn via Harm Oosterbaan
vooralsnog 2-P liet aantekenen.
Strafschoppen- moesten uiteinde-
lijk de beslissingbrengen en d.aarin
was Oldeboorn net wat bedrevener
in, waarmee HTS met ere uit d.e
Freonskipsbeker werd gewipt.

Boos
Jan Mulder, columnist bij'de

Volkskrant, máat<t zich niet iaak
boos en als hij het al doet, geeft hij
er mecstel een humoristische draai
aan. Maar het cebazel van Yvonne
van Gennip stalat hem kennelijk zo
tegen, dat hij dit keer gewoon
recht voor de raap zijn mening
opschreef. .,KusÍe op de wang.
Knalletle ,rór Ëeur'kanis zul j"e
bedoelen. Echt midden in het
ratelwerk van die mediapatiënt.
Zodat het een tijdje stilstaai."

Een zoen

Olumpische Spelen. Bij 'winst
uacht louter roeÍt en hulde en

Als ikhet od,be,ore-pn heb, Yuonne,á,an
is het beoriid,end" omte uerliezeït op de

dat kan knap ueruelend uitpak-
ken. Bij uerlies daarentegen let
niemaid op je. Dat is nou een
mooie kijk op cport.Yrsonne, uat
ik nu het lielst zou willen doen?

Eenznn. Zelf h,ebik ook oriiwel
aIIe wedstriiden oerlorei in
mijn leoen en ik begriip nu pos
daí ik het zo slecht "noó'niet heb
getroÍfen. Ik heb er íelfs nooit
uoor hoeoen trainen. Yuónne, ik
blijf absoluut een fan uan ie.
Leuenslang. P.S. Mi.isehien kin-
nen we nog iets doen ooor ol die
stolc]cers die een medoill,e hslen.


