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overzicht

Hoera deze week kan rk meldrng maken van het f elt dat er drie
wedstrijdverslagen zljn rngeleverd, nl Oldeboorn 1 (2x) en Oldeboorn 4" Gezien
het wedstrijdprogramma kun 1e op dit moment ook nret veel meer verwachten. Wat
dat betreft kan er het komend weekend weer volop gevoetbald en geschreven
worden Maar wat mi; wel even van 't hart moet rs
Oldeboorn 3 Deze plqeg liet mij vorig seizoen het schampes typen en laat het nu

in z'n geheel afweten Door het afhaken van een van de grote áólmators achter de
ellenlange verslagen. blijkt bi1 deze ploeg de rnsprratie geheel verdwenen OÍ zit rk
hier volledig mis?2? Laal ik het hopen lets geheel anders is het feit dat rk na
afgelopen zondag ontzettend veel respect heb gekregen voor onze scheidsrechter
Douwe v.d, Laan. Bij aÍwezigheid dezes, had ik mezêlf maar beschikbaar gesteld
om de wedstrijd tussen Oldeboorn 3 en FFS 4 "even" te fluiten Dat het fluifen van
senioren een geheel andere bezigheid rs dan het fluiten van een leugdwedstrijd
werd mij al snel duidelijk. Het blijkt dat een scherdsrechter br1 de seóaoren zróh
ti;dens een wedstriyd heel wat moet laten welgevallen Dat mef name Douwe v d,
Laan zich hier tedere zondag weer voor beschikbaar stelt verdient hrer dan ook
zeker wel een eervolle vermelding Wat de rnhoud van deze editie nummer 11
betreft wil ik een ieder gaarne wijzen op enkele bestuurmededetingen. Ook
hebben we weer een "oude doos" en een "interfjoetje" Dus veel leesple-zier maar
weer, en tot over twee weken

Piet.



Zaterdag 2.tebr

Wu, het Zm. betreft wel een minder leuke mededeling. Het was de laatste tijd al moeilijk om
een elftal samen te stellen en doordat er veel geblesseerden waren, was het onmogelijk om een
elttal op de been te brengen, zodat er maar eên mogelijkheld restte, nl. terugtrekken uit de
compeiitie. Jammer, maar-het kon zo niet doorgaan. ZondagZ3 febr. Over deze-dag ook al niet
een optimistisch geluid. Te beginnen bij Oldeboorn 1, dat thuis tegen Oosterstreek een
nederlaag moest incasseren. Enkele fouten achterin, en het feit dat men voor geen vuist kon
maken, iesulteerde uiteindelijk in een 2-3 nederlaag. Jammer, maar gauw vergeten deze
wedstrijd, er is nog niks kapot- De komende wedstrijden weer met volledige inzet ei tegenaan.
Er zijn zeker nog mogelijkheden. De cocurrenten maken ook fouten. Oldeboorn 2 dat bij
Bakhuizen 2 op bezoek moest, kon het ook hier weer niet bolwerken en ging dan ook
huiswaarts met'een zij het draaglijke 4-2 nederlaag. Oldeboorn 3 ontving Langelwàag 3. Hier
moesten mogelijkheden liggen, maar ook dit pakte anders uit. Het werd een 'l_3 néderlaag
Jongens allemaal een beetie meer inzet en dan moet het toch_mogelijk zijn een paar puntjes té
pakken. Het kan best. Oldeboorn 4 werd afgelast tegen Oldeholtpade. Zondag 1 maart.
Oldeboorn 1 speelde een oefenwedstrijd tegen vierde klasser Gorredijk. Het werd een
verdienstelijk gelijkspel, 2_2. Oldeboorn 2 was vrij. Oldeboorn 3 ontving thuis Vegelingsoord,
FFS 4. ln een te harde wedstrijd wist Oldeboorn de eerste puntjes binnen te haleh. Het werd
uiteindelijk tegen 9 man van FfS 5_2, Oldeboorn 4 behaalde wederom een prima ovenruinning
in de uitwedstrijd tegen Udiros 4 Deze keer werd het 0_3. Men blijft door dit resultaal
ongeslagen koploper.- Programma. Zondag 8 maart. Oldeboorn 1 zal in Oldeberkoop tegen
Spórt Vereent op een warme ontvangst kunnen rekenen. Willen ze minimaal de tweede plaats
handhaven, dan moet er gewonnen worden. Ze ztln er toe in staat, maar het wordt een zware
opgaaf. Oldeboorn 2 heeftweer een vrij weekend. Oldeboorn 3 ontvangt Joure 9. Ook hier moet
niet op een kadootje worden gerekend, maar bij een volledige inzet zijn er toch mogelijkheden.
Oldeboorn 4 gaat in en tegen Tijnje 3 uitmaken wie in die afdeling de meeste kans maakt op
een eventueel kampioenschap. Een gelijkspel zou al een knap resultaat zijn, en beschouwd .

kunnen worden als een ovenrinning. Zondag 15 maart. ln de thuiswedstrijd tegen Blue Boys:'
mogen de Boarnsters geen fout maken, en gezien de klassering op de ranglijSt, mag dit oók
geeh probleem opleveren, en blijven beide punten in Oldeboorn. Olcleboorn 2kan ook-bij Rood
Geel 4 in Leeuwarden rekenen op een warme onfuangst. Gaat er nog 1 puntje mee naar
Oldeboorn? Zel 'm op. Oldeboorn 3 zal ook in Lippenhuizen tegen Thor 4 geen makkie hebben,
en vermoedelijk met lege handen huiswaarts keren. Oldeboorn 4 ontvangt Olyphia 5 uit
Noordwolde. Daar gewonnen met_v_iO_1 en nog wel door een elftal met enige invallers, dus
wat dat

betreft zal het geen probleem geven en blijven de punten in Oldeboorn.

Albert Nijholt.

Udiros4_Oldeboorn4

Zondagmorgen kwart over negen ging het richting Nieuwehorne waar Udiros 4 als gastheer
optrad. Om precies 10 uur, na het gebruikelijke bakkie en de warming up, het startsein van de
arbiter. ln een gelijkopgaande strijd met Udiros wat feller op de bal wat betekende dat de
Boarnsters moeilijk in hun spel konden komen. Echt gevaarlijk werd Udiros echter niet, want de
verdediging liet zich niet verschalken. Met de rust was het dan ook nog 0_0. Na de rust kwam
ïnus Oé gétederen versterkeh en het was Klaas P. die een geboden fáníkeurig afrondde. Nu
bleek Udiros z'n meeste kruid te hebben verschoten en kregen de Boarnsters de gelegenheid in
hun spel te komen en het was weer Klaas P. die uit een rebound voor de tweede keér scoorde
en hiermee de zege veilig stelde. Maar ook Harke wilde nog een steentje bijdragen. Hij liet dan
ook een poeier los die de keeper te machtig was en hiermee de eindstand op 0_3 bracht. Al
met al een knappe overwinning en mochten de veteranen zondag in de uitwedstrijd tegen de
grote medeconcurrent Tijnje 3 het hoofd koel houden, dan kunnen we bij een gelijkspel stevig
op de eerste plaats komen.

Albert.



Olthboorn I _ OosterstÍêek í
23 februari moest l$ in ctegr.apatiqnood verekemde Ooeterstreek bedwmgen woFden, zodat de
aanstuttilgjn!!Bakhuizen niet verlorg!.?ou gg?.n. Na wat rek en strekwertifon Oe-wetrctriiO' 

--
beginnen. over het begin valt weinig (?) te sèhrijven, op eên ding na, maar dat is eeniiulót
aan het worden en dus is het ook geen.verrassióg vooi U dat wàbiniren s minlirteíweéi-
lÏlgcfpn aÍtr.appen. Het werkte ovérigens wel als-een.soort wekker , want na wat plaagstootjes
le_[e9!en uitgedeeld,qas het SytseBergsma die de bal voortrok, zodat svoráÀà-óólïàiËaan
cle bal tussen de palen kon sctruiven en beide ploegen weer op gelijke hoogte OracntEáÀ
kwartiertje later werd,er door Bergsma gescooid, ziggt qe op'vóoréprong kïàméÀ. fr4áái met
nog 5 min,..te.spelen kwam de bal een beetje ongelukkig bij éen tegénsta-nder in dá vóéten die
onmiddeJlijk dat ronde ding als een vuu.rpijl omho-og schóofen vervólgens polfte Oe Oàt-áónter
de keeper neer,.zodat het voor rust toch nog gelijk werd. Na de rust rierd het allemaal een
beetje lauw en de toeschouwers constateeróàn dat Oosterstreek feller was en Oai is Àoort een
goeq teken. Nu komt het moeilijkste stukje van.dit verslag, want halverwege Oe nneéOè nèftt
werd er ge-scoord door Oosterstreek, althans dit was de mening van de scirèÉêrécnteiOiè zicn
op 50 m'afstand van het doel bevond. Maar de man in het zwaÏe pak neemt Oé-UêsÍssingen
en zo stonden we met 2 3 achter Dan moest het maar gebeuren ih net Boarnstei fwártiéiïiè
Maar het kwartierye. rwam nieJ en zo hadden wé oniè eérste tnuisneoërÉág;il&'i6-'"-
wedstrijden aan de broek.-vjDe_ achterstand op Bakhuizen bedraagt nu z [unten mót wvee
wedstrijden minder gespeeld. Willen we ryg kans maken op rechtstieekse bromótiè, àan
mogen er geen misstappen meer gemaakt worden,

de Reporter.

Gorredifkl -Oldeboornl 
'r

Aanggzieniet weekend van 1 maart vrij haddel, weld er tegen de vierde klasser Gorredijkgeoefend...9oÍ was er een debutant in de Boarnster gelederen-en wel Auguét Éáóá %órneen
lPeelde hij in het ?9t99?.gm.idqpg, maar dat is sinds kort opgeheven, zooáinii nu i; oróàooornl.verder speelt. De eersfe helft was in de beginfase een'Seetje rommeliq van OeiOëÏanten
Maar dit werd gaandeweg beter, er kwam waimeer lijn in bij óeide p6éd'en. Hiéi óioiiteerOe
GorredlJk als eerste van en scoorde 1-0. Maar dit stond n_iet eig lang cip he-t scorebord, want na
een,verdedigjngsfout in de defensie van Gorredijk was QVtgelBeqg-snia aanwèzíg ó,il àit at te
:I3ftIlf""rder,gebeurde er niet veel meer in de eerste nêrt. tn oé tweeoè nert"wórá èr góeàgevoetbald Ook omdat. je veel meer ruimte krijgt dan gewoonlijk. Na wat kansen aaÀ b-eidekanten, kwam Gorredijk.weer op voorsprong tÍóor eeí buitenspeldoelpuni.-rrrrá; ;;;sÉóe;
waren we nog niet, want het was Cees Reitsma die neergehaald werd in'het stráisênoóqeOÍeO.
De penalty die hier uit volgde,rygr.d koelbloedig. verzilveid door Johan Tijsma, zoaat-fíet Z_Zwerd en dit werd ook de éinduitslag. Du.s hedben we alweer een punt'in Oé vieide Ètassebehaald En nu de punten in de eii'en klasse behouden, dan wórOï Ïelt nog eêà'ióannenO
einde.

de Reporter.

lffiLzdtstr,(frtfr



mêt tespe(l voor de scheids . . .
ffet jaar 1992 is inmiddele
I lalweer enkele weken oud.
Velen ziJn dit jaar tmditloneel
begonnen met een esntal g6sis
voornemen8. Stoppen met
roken, gezonder leven met meer
bewe$ng ztJn daar maar enkele
voorbeelden van. Stond trou-
wens het conect omgaan met de
scheldsrechter ook op uw ltJe{e
met goede voornemens? lk denk
van nlet. Op zlch hoeft dat geen
probleem te z[n, want van veel
goede voornemens komt helaas
nletr terecht.

door Renó Ebens

Toch valt op dit terreln nog veel
te verbeteren. Per weekend wor-
den er circa 30.000 wedstrijden
gespeeld. De meeste daarvan ver-
lopen zonder problemen. Spelers
en scheidsrechters kijken dan
ook terug op een plezierige voe!
baldag. In een aantal gevallen
Ioopt het echter behoorlijk uit de
hand. Verbaal en soms fysiek
geweld zijn dan het trieste
gevolg. (Vermeende) fouten van

scnelosrecnters wíJroen (r00r een
deel van de voetballers en
publiek niet meer geaccepteerd.
Ook sommige bestuursleden en
andere direct betrokkenen laten
zich niet onbetuigd. De sfeer in
bestuurskamers kan soms letter-
lijk iizig worden, als men zich
door een beslissing van de
scheids benadeeld voelt. De
scheidsrechter wordt volledig
genegeerd oÍ verbaal aangevallen.
Er wordt dan uiteraard niet meer
gesproken over de vele gemiste
kansen en/of blunders van de
acteurs in het veld. Nee, de man
in het zwart heeft het weer eens
gedaan. Vindt u het dan gek, dat
steeds meer scheidsrechters het
voor gezien houden en stoppen
met hun hobby?
Natuurlijk maken scheidsrechters
fouten. En ook zij hebben wel
eens een oflday of treden nou
niet bepaald tactvol op. Maar. . .

het zijn ook mensen net als ieder-
een. lk moet het nog meemaken,
dat een bestuurslid oÍ supporter
het veld betreedt om een eigen
speler hardhandig tot de orde te
roepen, wanneer deze weer eens
hopeloos faalt. Ook spelers
onderlíng grijpen elkaar in een
dergeliik geval vrijwel nooit let-
terliik naar de strot. Gelukkig

maar, want anclers zouden vele
voetballers terecht stoppen.
Bij diverse verenigingen heerst
gelukkig een positievë.sfeèr ten
opzichte van de scheidsrechter,
ook al gaat deze wel eens de mist
in. Middels publicaties in de club-
bladen besteedt men daar regel-
matig aandacht aan dit probleem,
Bii andere verenigingen is het
soms goed mis. Bij verlies hééft
de scheidsrechter het uiteraard
altijd gedaan.

Daden
Wat nu nodig is, zlJn geen goede
voornemens maar daden! Behan-
del een scheidsrechter zoals u
zelf behandeld zou wlllen wor-
den. Mét respect, al hoef Je het
dan niet altijd met elkaar eens te
zijn. "Bezint, eer ge begint", Iuidt
een bekend Nederlands spreek-
woord. En dát wordt in de prak-
tiik nog veel te weinlg toege
past .

NAPOTEON PRO8I.ÉRT 'SI'ACHIS T'gT óO.OOOHAI' DE BÉYROIEN Di!-'EPR OVERT€SIêXENI\-



SchemaEK Zweden
GOETEBORG - Nederland begint zijn groepswedstrijden op 12 juni
in Goeteborg tegen Schotland. In de voorronde speelt Oranje al ziin
duels in die ïtad AIs de nationale voetbalploeg afs eerste in'Groep'2
eindigt, kan het team in de plaats blijven

Indeling groepen:
o GroeÈ Í.r Zweden, Franlcrijk, Jgego_slagê, Eggel-and.
o Groeb ZrNederlild, Schotland, GOS, Duitsland.
Het spèelschema voor de eindronde van het Europees Kampioen-
schap:
Groep 1:
o 10 íooi Stockholn Zw eden-Frankrijk
r 11 j ooi Malmó Joegoslaviê-Engelaqd
. L4juni Stockholm Zw eden-Joegoslavië
o 14 juni Malmó Frankrijk-Engeland
r 17juni Stockholm Zweden-Engeland e

o 17 juni Malmó Frankrijk-Joegoslavië
Groep 2:
o L?funi : Goeteborg Nederland-Schotland
o 12 juni NorrkópinÉ GOs-Duítstand
o 15 juni Goeteborg Nederland-Gos
o 15 j,roi Norrkóping Schotland-Duitsland
o 1 8 Í""i Goeteb^org"Nea erland-Duitsland
r 18 l,toi Norrkópiíg Schottand-GOS
Halve finales:
o ZLjuni Stockholm winnaar groep 1- nummer twee groep 2
o 2?juni Goeteborg winnaar groep 2 - nummer twee groep 1
Finale: 26 juni in Goeteborg.
Rustdagen : L3, 1,6,L9,20,23,24 en25 j uni.

Heeft U nog iets te koop, of bcnt U in het bezit uan
sude foto'í betreffende U.u. Ílldeboorn, laat het de
redaktie even wetgn.
Ílog een leuke anecdote gelezen? Hsu het niet voor
UzËH, Laat een ieder mgegenieten, zend het in naar
de redaktie Yan het clubblad-

Piet Tiisma,
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Commentaa.n
Velen zlin vàn menlng dat de scheldsrechter
moet laten doorspelen. De aanvaller À trekt
zich echter terug achter de doellijn om zich
aan buitenspel te onttrekken. Hier is op zich
niets tegen, Doch hij mag eerst dan weer in
het veld terugkeren als de bal ls weggewerkt
en hil bij het betreden van het veld niet
ingrijpt in het spel van de tegenstander.
Op het omschreven moment had hij nog geen
recht het veld te betreden en moet hij dus
worden bestraÍt met een indirecte wije schop
plus een waarschuwing wegens genoemd wan-
gedrag.

VraaS:
Een aanvaller die zlch.achter de doellijn heeft
teruggetrokken om zich aan buitenspel te ont-
trekken, schreeuwt in die positie een aanwij-
zing naar een medespeler, die ter hoogte van
het straÍschoppunt in het bezit van de bal is.

- De scheidsrechter íluit aÍ en geeft de schreeu-
wende speler een waarschuwing. Hoe hervat
hij het spel?

a. Een scheidsrechtersbal op de plaats waar
de bal zich bevond toen aÍgefloten werd.
b. Een indirecte vriie schop vanaÍ de plaats
waar de bal zich bevond toen afgeÍloten werd.
c. Een scheidsrechtersbal op de doelliin, zo
dicht mogelijk bij de plaats waar de schreeu-
wende speler stond.
d. Een indirecte vrije schop op de doellijn, zo
dicht mogelilk bij de plaats waar de schreeu-
wende speler stond.

Het juiste antwoord is: a.

Commentaan
. Uit de vraagstelling blijkt dat de plaats van de

overtreding buiten het speelveld ligt. Dat bete
kent dat wel een disciplinaire straÍ wegens
beïnvloeding van het spel, maar geen spelstraÍ
gegeven kan worden.
Omdat in bovengenoemde situatie de bal in
het spel was toen de scheidsrechter het spel
onderbrak, zal de spelhervatting (na de waar-
schuwlng) een sCtrddsrechtersbal ziin, op de
plaats wasr de bal srs op het moment dat de
scheidsr€chter het spr{ onderbrak.

Vraag:
Een speler is gewond geraakt, maar de
scheidsr€chter laàl doorspelen omdat hii de
verwonding nièt cmrtig acht. De speler ver-
laat dan hÊt wld om verzorgd te worden. De
bal is op dat rdoment pan de andere kant van
het veld cn de scheidsrechter heeÍt geen toe-
stemmlng verleend. l-loe reageert hii als hij
merkt dat de gewonde speler het veld toch
heeÍt verlaten?

a. Hij laat het spel doorgaan; neemt geen maat-
regelen tegen de gewonde speler.
b. Hij Íluit aÍ; vermaant de gewonde speler en
hervat met een scheidsrechtersbal.

c. Hii Íluit af; geeÍt.de gewonde speler een
waarschuwlng en hervat met een scheidsrech-
tersbal.
d. Hij laat doorspelenlmaar geeft de gewonde
speler een waar-schuwing zodra de gelegen-
heid zich vooríóetswegèns net zonàer loe.
stemmlng verlaten van het veld,

-llet julste antwoord is: a.

Commentaan
ln de toelichtingen en adviezen 3 onder 2 van
regel 3 (blz. 39 van de Handleiding) lezen we:
een speler mag niet zonder toestemming van
de scheidsrechter het veld verlaten. BEHALVE
indien hij gewond is geraakt.
Onder 'verlaten'van het veld wordt verstaan
het - naar de mening van de scheidsrechter -
KWAADWILLIG weglopen van het veld oÍ het
zich ONfiREKKEN aan het toezicht van de
scheidsrechter.
ln dit geval zal de scheidsrechter geen maatre-
gelen behoeven te nemen en mag de speler na
een teken van de scheidsrechter het veld
opnieuw betreden.

Vraag:
Een wisselspeler loopt zonder toestemming
van de scheidsrechter het veld op. ln ziin
eigen straÍschopgebied trapt hii een tegeh-
stander. De scheidsrechter heeÍt alles zien
gebeuren. Hoe reageert hij?

a. Hij Íluit aÍ, zendt de wisselsoeler van het
veld en hervat met een scheidsrechtersbal.f
b. Hij fluit aÍ, zendt de wisselspeler van het
veld en hervat met een indirecte vriie schop.
c. Hij fluit aÍ, zendt de wisselspeler van het
veld en hervat met een strafschop.
d. Hij wacht tot de eeÍstvolgende onclerbre.. king en zendt dan de wisselspeler van het
veld.

Het juiste antwoord is: a.

Commentaan
ln OB 12 van regel 5 (blz. 53 Handleiding)
lezen we dat de scheidsrechter niet moet toê
staan dat iemand op het speelveld komt, voor-
da! het spel 'dood' is, en dan nog alleen.
indien hij een teken heeÍt gegeven.
Op grond hiervan is de wisselspeler die zon-
der toestemming op het speelveld komt, in
overtreding. Hoewel wisselspelers niet deelne.
men aan de wedstrijd en dus niet tegen een
spelstraf kunnen oplopen, behoren ze-wel tot
de ploeg en kunnen als zodanig disciplinair
worden gestraÍt.
De wisselspeler die bijvoorbeeld een tegen-
stander trapt, zal deÍinitieí van het veld moe.
ten worden gestuurd.
De spelhervatting wordt door de status van de
wisselspeler bepaald. Zoals hierboven is uitge-
legd, behoort een spelstraÍ niet tot de moge.
liikheden; dus geen indirecte of directe wije
schop (c.q. straÍschop). het spel zal hervat
moeten worden met een scheidsrechtersbal.

o

Spelregeltoetsen

loals te doen gebruikelijk heeÍt de werk-
a-.groep spelregels een aantal vragen geselec-
teerd uit de vragenpakketten voor de spelre.
geltoetsen van het voorjaar lggl, die een
nadere toelichting behoeven.
Onderstaand treÍt u de eerste serie aan.

Vraag:
Bij een eerste elÍtal heerst grote ontstemming,
omdat de scheidsrechter voor de tweede keer
binnen zes minuten een strafschop toekent
aan de tegenpartii. De hele ploeg verlaat uit
protest het veld. Wat moet de scheidsrechter
volgens de reglementen beslissen?

a. De wedstrijd wordt tildelijk gestaakt voor
overleg.
b. De wedstrijd wordt direct voorgoed ge.
staakt.
c. De straÍschop wordt genomen op een on-
verdedigd doel en daarna wordt de wedstrijd
gestaakt.
d. De scheidsrechter moet een halÍ uur wach-
ten en mag dan de wedstrijd staken.

Het juiste antwoord is: b.

Commentaan
ln het Reglement Wedstriiden Amateurvoet-
bal, artikel I I punt 4 @12.209 van de Handlei-
ding), lezen we het volgende:
Een wedstrijd wordt als niet uitgespeeld
beschouwd bij het voortiidig beëindigen door
een oÍ door beide partiien.
ln dit geval zal de scheidsrechter de wedstrijd
direct voorgoed moeten staken.

Vraag:
Op het moment dat de doelverdediger de bal
in zijn bezit heeft, wordt hii binnen het speel-
veld correct aangevallen door aanvaller A.
Deze A had zich aan buitenspel onttrokken
door naast het doel buiten het veld te gaan
staan. Wat beslist de scheidsrechter?

a. Doorspelen.
b. AÍfluiten en een indirecte wije schop geven
tegen A wegens buitenspel.
c. AÍfluiten, een waarschuwing gwen aan A
wegens wangedrag; het spel hervatten met
een indirecte vrije schop tegen A.
d. AfÍluiten en een scheidsrechtersbal op de
plaats waar A correct de doelverdediger aan-
viel.

Het iuiste antwoord is: c.



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

ln het seizoen 1977_78 namen ook de E_pupillen deel aan de competitie en zij vormden een
poule met Akkrum, Blue Boys, GAVC Joure 2, ),-angezwaag, de Sweach en ïjnje. TrainerÍeider
Jan de Jong had de ploeg omgedoopt tot cle FC ïkkie Foarut en hiled ons via het clubblad
regelmatig óp de hoogte van het reilen en zeilen van deze ploeg . Ook de reisverslagen
ontbraken-niet, want naar de dichtsbijzijnde plaatsen ging men op de fiets en maakten een paar
sportieve moeders tevens deel uit van het begeleidings team. De leider schroomde zelfs niet
eén verhandeling over de pedagogische ouderlijke taak te schrijven en dan te bedenken dat
tegenwoordig zijn eigen kroost 's morgens in alle vroegte al TV 4it te kijken (de overbuurman
kíikt soms mee). Ondanks alle goede wil was men na tien.wedstrijden nog puntloos. ln het
vóorjaar werd een doelpuntrijké onderlinge oefenwedstrijd gespeeld, aangezien de groep
inmiddels tot zo'n 22 man was uitgebried. Voor de aanvang van het seizoen bestond de
spelersgroep uit O. v.d. Meulen, H. Pásma, H. Brandsma, F. Spoelstra, J. Vissel T. v.d. Wal, W.
Veltman-, J.L. Wijbenga, J. de Graaf, G. de Boer, C. Mulder, ï ïgchelaar en S. Oosterbaan.
Later kwamen o.a. E. Oord C. Brouwer en Joh. ïjsma er nog bij. Duidelijk wordt niet of er in het
verdere verloop van de competitle alsnog punten werden behaald.

Oldeboorn nam dat jaar voor het eerste deel aan de Friese ZaalvoetbalcompetÍtie en het waren
hoofdzakelijk eerste elftal spelers (en soms ook Ajun.)_die in aktie kwamen. Tegenstanders
waren Renádo, Wispolia, Thor, Gersloot, Haulerwijkse Boys, Elsloo en GorredijkZm, Na een
aarzelende start had men het spel al spoedig behoorlijk onder de knie en streden ze zelfs mee
om de promotieplaatsen.

Op 17 sept. werden er (buurt)tennis- en voetbalwedstrijden georganiseerd n.a.v. de opening van
het tweede voetbalterrein, alsmede de tennisbanen. Aanvankelijk mocht alleen de jeugd het e

nieuwe veld bespelen. De redal<tie bestoncl nog steeds uit Joh. Spoelstra, J. Mijnheer
(overzicht) en de typistes G. Hofstra en J. Hoekstra. Spoelstra en Mijnheer behoorden tevens
tot de bezorgers en verder ook G. Rodenburg, P. Hoekstra en B. Hoekstra. Het aantal
advertenties werd aanzienlijk uitgebreid en we konden financieel weer drie jaar vooruit. Er
werden maar even twee feestavonden gehouden, de tweede vanwege het feit dat de vereniging
in april 55 jaar bestond en ook om de kas te spekken. De verloting kon wederom als geslaagd
worden beschouwd en de hoofdprijs (achtdaagse vliegreis Spanje) ging naar A. Hoks uit
Heerenveen. ln navolging van diverse verenigingen ging ook Oldeboorn over tot het verkopen
van loten bij'de wedstiijdén van het eerste, en Géke Nijholt en Janine de Jong waren bereid dit
te verzorgen. De sluiting van de Frico alhier hield tevens in dat we de Toto/Lotto_administrateur
E. Ademá kwijt raakten, maar Albert en Akke lieten de club niet zakke en namen de boel over.
Vanwege "de Toer" was het wel eens een toer om tijdig af te sluiten. Ook in het bestuur vonden
er mutaties plaats. Voorzitter S. Visser trad na zes jaar, waarvan de eerste jaren nog als
penningmeester, af en ging nu proberen z'n ej bij de nieuwe tennisclub kwijt te raken. Jolle van
Kalsbeék keerde terug èn-zou een jaar lang het voorzittersqhap waarnemen. J. Mijnheer hield
het eveneens voor ge2ien en in zijn plaats werd R. Dam_v_igekozen. Joh. Spoelstra (secr.), S.
Huisman (penningm.) en T. v.d. Meulen (materiaalman) bleven nog zitten waar ze zaten.

Het vel papier laat thans nog net ruimte voor de competitie indeling van het eerste elftal wat
het seizoen 1978_79 betreft. Men speelde, al was het kantje boord geweest het voorgaande
seizoen, weer eerste klasse FVB en moesten het opnemen tegen Bakhuizen, Bakkeveen,
DtD, Haulerwijk, Langweer, Read Swart, Robur, St. Jacob, Sportclub, TVV en Warga. Wat ze
ervan terecht brachten komt in de volgende aflevering aan de orde.

Wordt vervolgd.
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Onderstaande foto dateert uit het seizoen tg76-1977.
Het seizoen waarin de A-junioren van oldeboorn ongeslagen
kampioen werden en proínoveerden naar de prornotiek las onder
de bekwarne Iei di ng van Bonne de Vries (mornenteel trai ner bi j
DWP uit st, Johannesga) en Haiko van Dijk (rnomenteel wederomjeudgtrai ner bi nnen onze verenigi ng) .
staand v.1.n.r. Bonne de Vries (trainer'), Henk v.d. Krieke,
t^Jillem Visser, Dick Numan, Pieter de Meer, Ate oosterhof, Joop
Zandberg, Haiko van Dijk (trainer).
Zittend v.I.n.r. Johannes van KaIsbeek, Henk v.d. Krieke, t^,lillem
van Kalsbeek, Rinse Veldetra, Bouke Haspels, piet Tijema.

Dir
Dus

is dan de laatste foto
ínensen, foto' s, foto' s,

die ik in m'nfoto's en nog
bez i t heb.

'ns FOTO'S.



Torggoed voor uw vel{ ook in de winter
Het weekeinde van 25 en 26 januari lgg2 was dit sei-
zoen het eenste waarin het amateurwoetbal volledig plat
lag. Een korte, maar pittige vorstperiode, die schaats
wedstrijden op natuuriis mogeldk maakte en sommige
enthousiastelingen aI van een Elfstedentocht deed dro
men, leidde tot het verstandige besluit de voetbalvel-
den zowel op zaterdag als op zondag absolute rust te
gunnen.

riode weinig of niets te worden
gedaan aan het instandhouden
van de gewenste vlakheid. Mis-
schien heeft dat te maken met de
toenemende bezuinigingen bij de
gemeentelijkebverheid. Alleen de
hoogst noodzakelijke onder-
houdsmaatregelen worden uitge-
voerd en dan vooral die welke
men met behulp van machines
kan verrichten. Arbeidsintensief
werk wordt èf niet gedaan àf uit-
besteed aan de voetbalvereniging
('geprivatiseerd'). Maar wanneer
er bii die club te weinig vrijwilli-
gers beschikbaar ziin, komt er
van het noodzakelijke veldonder-
houd natuurlijk ook niet zo gek
veel terecht.
De meeste beschadigingen van
het speelveld komen voort uit sli-
dings, waardoor hele stukken van
de grasmat qorden afgeschoven
en door voetindrukken, die puties
doen ontstaan. Herstel van derge-

liike schade vergt veel man-
kracht. Bi.i heel wat verenigingen
(maar ook gemeenten) is men
van mening, dat een ongeliik ter-
rein door middel van rollen wel
weer vlak te krijgen is. Dat is niet
waar. Rollen is een vorm van aan-
drukken en heeft geen egalise-
rend efiect. Rollen dient dan ook
als aanvullende onderhoudsmaat-
regel te worden gezien; eerst
moet men met handkracht zoveel
mogeliik bespelingsschade weg-
werken. Dus terugleggen en vlak-
trappen van de losgeraakte en
opgeschoven graszode. alsmede
het met een greep oprieken van
de putjes. Soms kan aanvulling
met wat zand of schrale teelaarde
nodig ziin.
Tot het winteronderhoud van de
velden behoort ook het geregeld
vlak onder profiel houden van de
kaalgespeelde doelmonden, de
penaltystip en de middenstip.
Hierdoor wordt de kans op water-
overlast in de vriiwel grasloze
gedeelten voorkomen. Meestal is
het lichten van de grond met een
riek voldoende om die grond
weer open te krijgen en het aË
stromen van overtollig water
mogelijk te maken. Een kale natte
plek moet soms met een geringe
hoeveelheid grof zand worden
afgestrooid. Doe dat echter nooit
in een doelgebied waarin zich

nog water bevindt. De situatie
wordt er dan alleen maar slechter
op, want zand en water vermen-
gen zich tot een brijige massa.
Maak de grond alleen open en
verder moet de natuur dan via
wind en - laten we hopen - zon
haar werk doen
Na een vorstperiode, waarbii de
vorst tot een bepaalde diepte in
de grond is doorgedrongen, zal
onder invloed daarvan de toplaag
losser zijn geworden en iets
omhoog komen. Onder die
omstandigheden is het gewenst.
ter voorkoming van beschadiging
van de losse en kwetsbare gras-
zoden. de grasmat aan te drukken
door middel van bewerking met
een gladde rol. Dit mag echter
alleen gebeuren, wanneer het
dooiwater uit de toplaag is weg-
gezakt en het terreinoppervlak
voldoende droog is. Uiteraard
moet het gebruik van tractoren
worden voorkomen. want daar-
door ontstaat spoorvorming op
het veld.

door Peek Jellemo

fn de afgelopen jaren ziin er in
l'Voetbal Totaal regelmatig arti-
kelen verschenen, waarin werd
gewezen op de noodzakelijkheid
ook tijdens en na een vorstperio-
de aandacht te schenken aan de
conditie van de speelvelden. De
belangrijkste punten uit die arti-
kelen willen we nog eens op een
rijtie zetten. De medewerkers van
de Grondtechnische Dienst van
de KNVB hebben nameliik gecon-
stateerd, dat er iuist in de winter-
maanden nauwelijks onderhoud
aan de voetbalvelden plaatsvindt.
Het gevolg daarvan is. dat er in
het voorjaar problemen ontstaan,
die hadden kunnen worden voor-
komen, als er in januari en febru-
ari meer zorg aan de velden was
besteed.
Met name blijkt er in de winterpe-

a
Hoe houdt u uw
ueld vlak?
I Wekeli;ks de speelschade
wegwerken door middel van
het terugleggen van de uitge-
trapte graszoden en het
oprieken van de putjes;

2 regelmatig slepen met een
(verzwaard) sleepnet:

3 enkele keren rollen onder
daarvoor gunstige weers- en
bodemomstandigheden;

4 ti;aig maaien (bii gunstige
weersomstandigheden) van
medio maart aÍ:

5 uitvullen met voldoende
zand en/of teelaarde tiidens
de grote onderhoudsbeurt; de
zijstroken en hoeken daarbij
niet vergeten;

6 een hechte. gesloten gras-
mat kweken door zo vroeg
mogelijk de kale terreinge-
deelten in te zaaien en de
grasmat voldoende tijd voor
herstel te geven.

\

\
I



Oosterstreek leverde

OOSTERSTREEK. Na de 0{ een week sder tegen koploper
Bakhuizen zorgde Oosterstreek opnieuw voor ecn stunt door het op
de tweede plaats staande Oldeboorn op eigur veld met 2-3 te verslaan.
Daarmee bewezen de roodwitten niet alleen zichzelf een goede dienst,
maar ook Bakhuizen, dat door het verlies van Oldeboorn zijn leiden-
de positie kon verstevigen. Het was de eerste thuisnederlaag van de
Boornsters dit seizoen. %Bij dc rust was het al 2-2. Beide Oos-
terstreek-treffers kwamen van de voet
van Johannes Brouwer. De winncnde
treffer tien minuten voor tijd was een
curieuze. Een verdediger speelde de bal
terug op zijn keeper, die het rollèrtje tot
ieders verbazing tussen zijn handen
door liet ghppo.

.á Door de afwezigheid van Paul Hoek
O-l en Genit Jan Rodijk moest traitrer

' lo Hcnk BijlsÍna het elftal wat aanpas-
sen. De strijdwijze van Oosterstreek was er
op gericht om de opbouw van de thuisclub
woegtijdig te sbren en al na twee minuten
had dat succc. Doorgoed storend werkvan
linkerspits Johannes Jellesma kwam Jan
V/illem Rodijk in balbezit. Die produceerde
een afzwaaier, maaÍ met enig geluk kwam
de bal voor de voeten van Johannes Brbu-
wer, die doeltreffend uithaalde: Gl.

Ma dewind in derug bouwdeOldeboorn
daarna een overwicht gp. Na een minuut of
tien viel de gelijkmaker. Een middenvelder
kon wat al te gernakkelijk oprukken, waar-
na diens voorzet van dichtbij achter André
van Weert werd gescboten: l-1. De wat ge-
makkdijker combinerende thuisclub pro-
becrde daarna door te drukken, maar stuitte
een paar keer op doelman Van WeeÍ. Toch
kwam Oldeboorn op voorsprong, toen de
Oosterstreek:verdediging zich opnianw veel
te ganakkelijk liêt verschalken: 2-1.

Een minuut of zes later viel de gelijkma-
ker en dat was er een om in te lijsten. Op het
middenveld kwam Johannes Brouwer in
balbczit en vanaf ongweer 35 meter besloot
hij een schot te wag€n. De bal leek óver te
zullcn gaan, maar dankzij de winC zeilde het
leer net onder de lat in het doel: 2-2. Olde-
boorn had cven tijd nodig om die tegcnslag
te verwerken, maar pakte daarna deaanval-
lende draad weer op. Dat resulteerde het
laatste kwartier voor de pauze in een aantal
gevaarliJke situaties voor het Oosterstreek-
docl. Keeper Van Weert wist echter van
geen wijken en behoedde zijn ploeg met en-
kele schitterende reakÍies voor een nieuwe
achterstand, Daardoor werd met een getjke
stand de rust bereikt.

Door de aanvalsopbouw woegÍijdig te
storen, probrde Oosterstreek de thuisclub
zo wr mogelijk van het doel te houden en
dat luktede met veelinzet spelenderoodwit-
ten aardig. Bovendicn wasoosterstr.eck met
uitvdlcn ccn paar keer ecvaaÍlijk. Bij één
van die count€rs $peeldc JanVillem-Rutijk
de ver uit zijn doel gekomen keeper uit,
waarn zijn indraaiende schot uit het lege
doel werd gekopt. De bal kwam vervolgens
voor de vo€tsn van Johannes Brouwer,
maar diens schot werd door een verdediger'
geblokkecrd.

. Naarmate de tijd verstreek, begon Oos-
tcrstrcek steeds meer te gsloven in een god

resultaat, tawijl Oldeboorn steeds guhas-
ter en daardoor slordiger begon te spelen.'
Na een dicptepars van Adriaan Brak laeeg
Jan lrlillern Rodijk een kanr, maar de uitlo-
pende keepcr $ras net iets eerder bij de bal.
Bij een gevarlijke aanval van Oldcboorn
kon Wim Veurman nog net corrigerend op-
treden, al kwam hem dat wel op een boeking
tc staan.

Tia,, minutcn voor tijd keeg Ooster-
s*t* Ian naar werken, al was dur wel en
,,bl@per" van de Oldeboorn'-kepr voor
nod,ig. Na en onderbrokan aanval dacht
en verddiga de bal rustb qijndoelman
tqug te kunnen spebn. Die schrok kenne-
Iijk zo van de op en kans loqende Joïan-
na Jellxrna, dat hij de MI tussen àjn vin-
gers door lia glippn. Tergend langaan
rolde de bal vervolgans over de doellijn. Aa.
danks protxtea van splers en grqgehta
van Oldfuom, die meeÍrden dat & bal de
dÉllii, niet wu gepasserd, had scheids-
rechter Kramq duidelijk gmasatsd dat
dat welha gaal was: 2-3.

Met een allc-of-niets offensief probeerde
Oldeboorn de zaak nog recht te trekken. De
Oosterstreek-verdediging werd in de slotfase
welisraarondsr zware druk gezet, maar het
ontbrak de thuisclub aan zuiverheid. Een
keer was Oldóoorn heel dichtbij de gelijk-
maker, maar op de doellijn kreeg Van
Weert assistentie van Jan Lem, die kort
daarvoor eea boeking kreeg wegens opzette-
Iijk hands. Oosterstreek wist de voorsprong
tot het einde vast te houden, waarmee de ti-
telkansen van Oldeboorn een behoorlijke
deuk opliepen. Oosterstreek zelf liep door
dte z4e verder weg van de laatste plaats.

Hoe zou de doorsnee Nederlander
hier over denken?"?

Uitgeput
Meer dan de helft van de

Japanners voelt zich eeesteliik
en lichamelijk uitgdput. Dàt
blijkt uit een onderzoek onder
drieduizend volwassenen dat
is uidgevoerd op last van de
Japanse regering. Van de
ondervraagden voelt 63,4 pro-
cent zich iedere das'lichame-
tUk uitgeput', 52I? procent
voelt zich geestelijk uitgeput.
\rewaagd naar de oorzaak van
hun vermoeidheid, noemde
49,9 procent te veel werken en
te weinig vrije tijd.
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Standen per 23 Íebr. senioren zondag.

Oldeboorn 2.
1. Sneek Hovis 4 15_25 52_19

2. Rood Geel 4 13_2270_23

3. Terschelling 2 14_15 38_17

4. Sparta 2 14_15 27_31

5. RES 3 13_14 28_25

6. Blauwhuis 2 13_14 21_23

7. Bakhuizen 2 13_14 33_29

8. lrnsum 2 15_13 28_38

9. GAVC 2 11_12 21_18

10. Lemmer 3 15-6 15-68

11. Oldeboorn2 16 4 24 66

Oldeboorn 3.
1. Thor4

2. Wispolia 3

3. Langezwaag 3

4. Joure 9

5. FFS 4

6. Oldeboorn 3

4_614_5

3_5 5_3

3_4 7 _3

4_3'6_10

3_2 1_3

30110

Oldeboorn 4.
1. ïjnje 3 4_7 14_4

2. Oldeboorn 4 3_6 8_2

3. Oldeholtpade 3 3_3 1_3

4. Olyphia 5 4_3 8_9

5. Udiros 4 4_3 6_9

6. Boyl 3 4_O 4_14



Apollo Eng Zaalvoetbalcompetitie.

1. MKV '29 3

2. GAVC 3

3. Friesland 1

4. Spikerboor 1

5. Cambuur 3

6. Blauw wit 5

7. OSI '78 1

8. SUL 4

9. Herauten 3

10. Apollo Eng. 1

11 . Frisia 1

13_23 88_27

13_23 57 _27

13_20 89_45

13_16 49_37

13_15 48_49

13_11 52_56

13_11 30_46

12_7 21_34

13_7 40_60

14_5 28_82

1241958

Mededelingen van de Bestuurstafel.

Helaas heeft iedereen inmiddels kunnen vernemen dat onze vereniging op dit moment niet .t

meer beschikt over een Zaterdag middagelftal. Als gevolg van een enorme waslijst van
langdurige geblesseerden was het niet meer mogelijk een elÍtal op de been te brengen. De
spelersgroep bestond nog uit zeven spelers. Hierop heeft het bestuur, in overleg met de leider,
besloten dit elftal terug te trekKen uit de competitie.

Voor de selectie van ons eerste elftal op zondagmiddag heeft het bestuur voor het volgend
seÍzoen het contract met trainer Jan v. d. Berg met een seizoen verlengd.

Aangezien wij met een gehele nieuwe uitgave van het clubblad verschijnen, hebben wij
besloten met ingang van het nieuwe seizoen de donateurskosten te verhogen tot minimaal
25,_ per seizoen. Dit i.v.m. kostendekking van het clubblad. Wilt U eventueel donateur
worden, neemt U dan even contact op met onze penningmeester U. Nijholt, tel. 16'13.

Als gevolg van het terugtrekken van ons Zaterdagmiddagelftal hebben de gebroeders Wieger
en Douwe de Boer te kennen gegeven het volgend seizoen de B_jun. en de Cjun. niet meer
te kunnen trainen. Hiervoor zoekt het jeugdbestuur nu met ingang van het nieuwe seizoen
een of meerdere trainers. Kandidaten kunnen zich melden bij de Jeugdsecretaresse G. v.d.
Velde, tel. 1799.

De jeugdelftallen zullen volgend seizoen bestaan uit: Bjunioren Cjunioren
D_pupillen E_pupillen F_pupillen (F1 en F2)

Het bestuur zoekt tevens nog liefhebbers die bereid zijn om een scheidsrechterscursus te
volgen. Momenteel worden er alleen voor ons eerste en tweede elftal scheidsrechters
aangewezen. Dit komt omdat wij binnen onze vereniging slechts een beperkt aantal
scheidsrechters leveren. Dus het is in het belang van alle elttallen dat er meer scheidsrechters
geleverd worden. Momenteel hebben we een kandidaat. Echter het zou leuker zijn dat er
meerdere mensen gelijk naar de cursus kunnen gaan. De cursus omvat 6 lesavonden van drie
uur, 2 stagemomenten van drie uur en 1 examenavond (multiple choice vragen). Kosten
bedragen slechts 25,_ (incl. de vereiste literatuur). Deze kosten kunnen eventueel door de
club worden vergoed. Wilt U aan deze cursus deelnemen, dan kunt U zich opgeven bij H. v.d.
Heide (secr.), tel. 1525. Letwel, alswij nietvoldoende scheidsrechters kunnen leverén in de
toekomst, dan kunnen er wel eens elftallen in de problemen komen!!! Voor meer informatie
c.q. aanmeldingsformulier zie elders in dit clubblad.



h onze rubriek "lnterfioetig".S-1e_lggÍ een.profiel_ scfrets.llqn: Jan Nridam,voormarisaanvwro$gJ,ià,31?S3trn"t$'S*il?tt#*rirdisiáF''ártieve

Naam:Jan Nijdam

Geboren: 13 augustus l gSG

Speelt in: Oldeboom 1

. Gespeeld in/bij: Akkrum en Oldeboorn

Roken: bij een biertje

Alcohol. bij een shagje

Laatst gelezen boek: stam van de hole beer van Jean Auel

Beste CD/LP: Easter van patti Smith

Beste film: Silence of the Lámbs

Beste acteur: Mickey Rourke, Jack Nicholson, pete o'Toole

Beste actrice: Jodie Foster

Lievelingskost: Chili Concarne

Hobby's: mijn werk

Mooiste vrouw/man: nog niet gezien

Favoriete club: Feyenoord '

Favoriete speler: Johan Cruyff

Televisieprogramma: Married with children en sportprogramma's

Favoriete andere sport: kaatsen

Onderschatte voetballer: mijn zwager

Overschatte voetballer: mijn zwager

xflP,,ïtf,piTdi"JBsgp.T!1b-5ys*otïilpdfl".J3"?lapordeboornlen

Beste krant/tijdschrift: Leeuwarder Courant

Slechtste tijdschrift : Bankwereld (personeelsblad)

Een hekel aan: verliezen

Bewondering voor: mensen die zich inzetten voor anderen

Kwal van de voetballerij: Rudi Voller

HxBx wie nodig je niet uit op je verjaardag. Duitsers niet



BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN.

VRIJDAG 6 MAART SCHUTJASSEN OM DE BEKER. KANTINE V,V.
OLDEBOORN AANVANG 20 OO UUR

VRIJDAG 13 MAART ( GAAT N|ET DOOR r V M. SCHUTJASSEN TJSCLUB
BIJ HOTEL GOERRES!!II!)

VRIJDAG 17 APRIL. KLAVERJASSEN KANTINE V.V. OLDEBOORN. AANVANG
20.00 uun.

ZATERDAG 23 MEI. OLDEBOORN F1 TOERNOOI
BOORNBERGUM.

ZATERDAG 23 MEI. OLDEBOORN E1 TOERNOOI
BOORNBERGUM.

ZATERDAG 23 MEI. OLDEBOORN D1
TOERNOOI IRNSUM,

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

ZATERDAG 23 MEI FEESTAVOND V.V. OLDEBOORN OP HET SPORTCOMPLEX
OLDEBOORN.

DONDERDAG 28 MEr (HEMELVAART).
OLDEBOORN D1 TOERNOOI AKKRUM.

DONDERDAG 28 MEI OLDEBOORN 81 TOERNOOI
LEEUWARDEN FVC.

ZATERDAG 30 MEI. OLDEBOORN C1 COCA COLA JEUGDVOETBALDAG
EINDHOVEN PSV STADION

VRTJDAGAVOND 12 JUN|. OLDEBOORN D1 (7_TAL)
TOERNOOI AENGWIRDEN.

ZATERDAG 13 JUN|. OLDEBOORN F1 (7_TAL) TOERNOOT
AENGWIRDEN.

VRIJDAG 19 JUNI_MAANDAG 22 JUNI. SELECTIE OLDEBOORN 1

CENTER PARCS HUTTENHEUGTE.

ZONDAG 16 AUGUSTUS. OLDEBOORN 1 _ BOORNBERGUM 1 14.00 U
(OEFENWEDSTRTJD) BOORNBEFGUM 2 _ OLDEBOORN 2 10.30 U.
(oEFENWEDSTRTJD)
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Het laatste competitieweekend staat g,eplanO voor 16/1 T mei, waarna eventuele beslissing;;nacompetitie wedstrijden kunnen woróen gepland op zateroág, iórààdLn woensdag- endonderdagavond

Onze jaarlijkse feestavond zullen we dit jaar houden op
deze avond vrij. Deze avond is nog wel ónder voorbetic

Elftallen die momenteel zijn voorzien van shiEilr.cursil urs rÍroÍnenreel zrjn voorzlen van shirtsponsors:
Oldeboorn 1: Mitsubishi Autobedrijf W. vlO kiiê-[e

Oldeboorn 2: Apollo
Trainingspakken HoÍel Goerres
Aoollo EnoineerinoUloeDoorn 2: Apollo Enqineerino

Oldeboorn 3: Càfe Moe[e de Bilin
Oldeboorn 4: Jac. Knol Heiwerken b.v.
B-junioren: de Jager Super
ê-itrniara^ +
D-pupillen: HenswoudèDekstation
E-pupillen: - .-rrr
F-pupillen: Numan

oupE VOEïBALSCHOENENilI Bent U in het bezit van oude
W""13[.f5,3"f"ïji3Í'.y,Tp13llfpJ,g?:jl[".rf-j1fr-li^*lï {fïÍ-q"_": 0"," o"*i"t *esy,: jl :::p [' b::lo 

ï: n" *l,g. .q:li, t q y"9[pá r !ËËeë ;Ë r; áË' à"ó' jrn een,red.elijke staat ziineventueel bij. ons in kunt levéren, iodat
Vefenlolno blll mêê krrnnen makon ln atbt
everrlueeÍ oll ons ln Kunt leveren zodat wij er misschien rygeieen ànOeiliO'tiinàèïbn.e
*ïr?li?,'lgPligf:^[*.:.n ["]*:j{È,}i.{pqS,ïql ËËi'erJrbïr""0"ïuïbn wij dan vermerden[Ë,Ïê'?33,3Ëgf;3"hHiï,ffiii!,laË5;,ï!ssïï*"b*ifiLt'9,'?08"','lsl"i+"È?t tïr"?nslWf 

^al6r7 
rrrii r{an a^'

i,Ëli;;'VóËtËàlrffi; ^urlrÍtirr rrrctÁsrr. rrr erne urrqave van nel cluD Dlacl zullen-wij dan vermelden
vrasenwi jdan""i"iiSily[il"f,.#%ïïlh3i;T[faruJntr*i!;dÈ6.ffi àiJói jàzi,"n

Dus hou allen

Yglgg.lo seizoen. beqlaa! onze verenigin_g_ in april at weer 70 J_AAR. Nu hebben we ats bestuurbesloten voor alle elrtallen aan het einde van neï dèizóe'n'1sièZlibbï (àiffii;i'ioËË,ïà iau'.lvoor alle elftallen in oldeboorn ioerlróóien ié ï"áï-órganËêë'i."Éet opstarten van dezetoernooien heb ik op me genomen.--ecntei zóuïlËraag,?ren dat er een toernooicornmissiekomt, bestaande uit ÍedeÀ váó áê v.v odèbóor;lÉèràn(iêierËnáeïr<ríinen zich metden bijP. Tijsma (wedstr. secr.), tei. iAó7.- 
'



WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN 7B _154}

ZAïERDAG 7 MAART.
253 586 BAKHUIZEN 81 * OLDEBOORN 81 11.00uur

353 S7 OLDEBOORN C1 _ BOLSWARDIA C211.OO U.

418 O8O3 OLDEBOORN Dí - JUBBEGA D1 9.M U.

526 0975 THOR El _ OLDEBOORN E1 10.00 U.

6121284 OLDEBOORN F1 _ IRNSUM F1 1O.OO U.

641 1372 OUDEHASKE F2 _ OLDEBOORN F211.45 U.

ZONDAG 8 MAART,
802 503 SPORT VEREENT 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U S. FABRIEK

OLDEBOORN 2 VRIJ
834 297 oLDEBOORN 3 _ S.C JOURE I 11 .00 U
824268 TIJNJE 3 _ OLDEBOORN 41O.OO U

ZATERDAG 14 MAART
253 584 OLDEBOORN 81 _ H.D T 81 11,00 U. A TERRA

353 658 OLDEHOLTPADE C1 - OLDEBOORN C1 9.30 U

418 O8O4 S.PORTCLUB D1 _ OLDEBOORN D1 14.00 U.

527 0973 OLDEBOORN E1 _ LANGEZWAAG E1 1O,OO U

6121285 LAC FRISIA F1 _ OLDEBOORN F1 11.00 U.

641 1370 OLDEBOORN F2 - RENADO F2 11 OO U

ZONDAG 15 MAART.
802 509 OLDEBOORN 1 - BLUE BOYS 1 14.00 U J.C BROUWER

809 546 ROOD GEEL 4 _ OLDEBOORN 2 10.30 U S.R SPITSE

834 298 THOR 4 _ OLDEBOORN 3 10 00 U

824266 OLDEBOORN 4 _ OLYPHIA s 11.00 U

PROGRAMMA 1E KLASSE FVB ZONDAG 15 MAART
OOSTERLITTENS . ST. ANNA AMELANDIA - SPORT
VEREENT BAKHUIZEN- ODV OOSTERSTREEK- SCS

ODIS VRIJ

ZAA LVO ETBA LPROGRA M MA A POLLO ENG IN EERI NG OLDEBOORN.

MAANDAG 16 MAART UTINGERADEELHAL AKKRUM
O1O APOLLO ENG 1. OSI '781 2130 U J DE GROOT

MAANDAG 25 MAART UTINGERADEELHAL AKKRUM
O1O APOLLO ENG 1. LAC FRISIA 12210 U M DE WITH

WOENSDAG 1 APRIL FRIESLANDHAL LEEUWARDEN
01O S.U.L 4 - APOLLO ENG 1 19.40 U.

DENKT EEN IEDER WEER AAN DE WEDSTRIJDVERSLAGEN?!?!?I?I?I?I?I?!?1.?
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Onderstaand kunsti,,rerl< is reeds enige ti:d geleden i ngeleverd
door Mar i je v. d. Vel de.
Het is vsor onze Boarnster jeugdleden vrt j oín ook eens een
Ínooie kleurplaat in te leveren.

pw&zeleyl.oo
Alle uoorden zitten krishtas aerborgen in het lettenseld,. Sommigc

leucn worden meermlen gebruiht De aoergebleven le lters oor

mcn een hookstijl.
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