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Van de redaktie.

Kam.pioenschap nee, beker ja. Dat is zo ongeveer de conclusie die we mogen
trekken na de twge wedstrijden die het vlaggeschip van Oldeboorn tegen
Bakhuizen speelde. Oh, oh wat hadden we dat graag allemaal andersom
gezien.... Gelukkig is er nog niks verloren, er rest nl. nog een nacompetitie, en als
de spelersgroep voor deze wedstrijden de juiste anabole stèroide krijgt
toegediend prijkt zeker de Hoofdklas aan de horizon. Ja, anabole steroide is zb
ongeveer het stopwoord geworden de laatste weken in de sportpers. Hebben de
sporters het nu wel of niet gebruikt, is het nu wel of niet schadelijk. lk denk dat de
bodem van deze beerput nog lang niet in zicht is. Wordt zeker vervolgd. Door al
1"f". dopingverhalen zouden we bijna de echte ellende in de wereld vergeten.
Gelukkig zijn er ook nog mensen die zich wel druk maken om andere zakenJzoals
daar bijv. nog steeds de arinoede is in Roemenie. ln deze uitgave is dan ook een
oPrgep gepláatst voor hulp aan de Roemenen. Lijkt mij duiOá1t< belangrijker dan
al die dopingellende. Plezier mag er denk ik ook nog wel zijn. Daarvooi vbnnrijs ik
hier dan ook nog even naar de volgende klaverjasavond op vrijdag 17 aprii en
naar de afsluitende feestdag/avond, welke niet zal worden gehouden op 23 mei,
maar vooralsnog gepland staat voor zaterdag 30 mei. Dus, denk om doping en
aan de Roemenen.

Piet



OVERZICHT
Zondag 22 maarL De zware herfstbuien waren ook rrcor dit weekend weer ooaaak van
een uitgellund programma. Alleen het eerste elftal, {at he! op moest nemen tegen
koploper Bakhuizen, kon doorgang vinden, dankzij de. hoge Gaàsterlandse zandgrond.
ln eên spannend, mpaf weinig. efÍectieÍ sp91, moesten de Bóarnsters winnen om no*g een
kans te maken op het kampioenschap. Hadden de Boarnsters in de eerste neitt Oe
kansen benut, dan waren er zeker mogelijkheden geweest om te winnen, maar met de
rust was het nog dubbelblank. Na de thee een sterk aanvallend Bakhuizen wat al direct
een doelpunt opleverde. Jammer rroor Siemen Willem, die een wereldpartij ieèpte. Al
wat Oldeboorn ook probeerde, niets lukte en zo won uiteindeliik Bakhuiien'deze'uiterst
belangr'rjke wedstriid_en is het kampioenschap een kwestie ván tijd. Dit zai nen zet<er
niet meer.ontgaan- De wedstrijpen van het 2e, 3e en 4e werden 

-aÍgelast. 
Zondag 2g

maart. Oldeboorn 1 speelde.le. bekenruedstrij{ tegen Bakhuizen, die eérder was gepïand
voor-woensdagavond 8 april. Het werd een leuke wedstrijd, waarin Oldeboorn-ai snel
9e1.2-.0 voorsprong nam, mAar deze door Íouten achterin weer prijsgaÍ. Na de thee nam
Bakhuizen zelfs een \oorsp_rgng, maar 5 minuten voor het eindd weíO het toch nog 3_3.
Zodoende moesten penalties de beslissing brengen. Hier trokken de BoarËsters
uiteindelijk aan_het langste eind door deze Serie mét S_+ te winnen, zodat men dus
verder bekert. Oldeboorn 2 was weer.eens vrii. Oldeboorn 3 dat momenteel bezig is
punten te vezamelen, was naar Vegelingsoord aÍgereisd om daar tegen FFS 4 ofOe
goede weg door te gaan. Werden het dan gee! twee punten, het gelfike spel -0_0'wastoch een hele knappe prestatie. Oldeboorn 4. Ook in de thuisweOótrg-O tejen Udiros 4 .,kendendeveteranengeenproblemenenhaddenmetderustaleeá+-óuoo'sp'ong
opgebouwd. Na 10 minuten in de tweede helft moest Tiibbe geblesseerd uitvallèn en
moest die voorsprong met .10 man worden verde_digd. Dat Uóros nog een tegengoal
scoorde was alleen goed .vo.or de statistiek. Doór die 4_1 overvíinning Ëan-het
kampioenschap de veteranen bijna niet meer ontgaan. v

ln de 1e Klasse FVB werden de volgende wedstrijden gespeeld; Blue Boys _ St. Anna
2_3 SCS _ Amelandia aÍ9. Sport Vereent _ Oosterstreek 1_4

De stand is derhalve na dit weekend'
1. Bakhuizen

2. St. Anna

3. Oldeboorn

4. Oosterlittens 16_18

5. ODV 15_17

6. Amelandia 14_16

7. SCS 14_14

8. Sport Vereent 15_i2

9. Oosterstreek 15_11

10. Blue Boys 15_10

17 _28 6_11

16_21 45_17

16_21 37-25 (winnaar 1e periode)

29_21

16_15

39 21

30_29

26_30

15_29

18 37

11 . ODIS 17 _2 10_78 (gedegradeerd)



WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN U4 - 1A4.

ZATERDAG 4 APRIL.
253 583 SPORTCLUB 81 - OLDEBOORN 81 11 .OO U.

353 OLDEBOORN C1 VRIJ
418 803 OLDEB@RN D1 _ OOSTERSTREEK D1 9.OO U.

527 972 WISPOLIA E1 - OLDEBOORN E1 1O.OO U.
612284 OLDEBOORN F1- WWS Fl lO.OO U.

641 37O AENGWIRDEN F2. OLDEBOORN F2 11.30 U.

ZONDAG 5 APRIL.
802 511 oDtS 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U. F. DE VOS
809 545 OLDEBOORN 2 - SPARTA '59 210.30 U. J. HUTTEN
834 295 oLDEBOORN 3 - WtSpOLtA 3 11.00 U.
824 zffi V.V. BOYL 3 - OLDEBOORN 4 13.30 U.(Veld Zorgrvlieó

VRIJDAG 10 APRIL
809 545 ROOD - GEEL 4 - OLDEBOORN 218.45 U S.R. Spitse

ZATERDAG 11 APRIL.
253 583 oLDEBOORN 81- S.V. HDT 81 11.00 U.
353 654 OLDEHOLTPADE C1 - OLDEBOORN C1 9.30 U.
418 804 SPORTCLUB D1 - OLDEBOORN D1 14.00 U.

527 972 OLDEB@RN E1 _ LANGEZA/AAG E1 1O.OO U.

612285 LAC FRISIA F1 . OLDEBOORN F1 11.00 U.

641 g7O OLDEBOORN F2 . RENADO F211.OO U.

ZONDAG 12 APRIL
802 509 OLDEBOORN 1 . BLUE BOYS 1 14.00 U. J.C. BROUWER
834296 THOR 4 - OLDEBOORN 3 10.00 U.

824266 oLDEBOORN 4 - OLypHtA 5 11.00 U.

ZAA LVO ETBALPROGRA M MA A PO LLO ENGINEERI NG OLDEBOO RN.

WOENSDAG 1 APRIL
FR IESLANDHAL LEEUWARDEN.
010 s.u.1. 4 - ; PoLLO ENG. 1 19.40 U.

DINSDAG 14 APRIL
DE TWINE GHOU.
01O GAVC 3 - APOLLO ENG. 1 22.W U.

MAANDAG 27 APRIL
UTI NG ERADEELHAL AKKRUM.
01O APOLLO ENG. 1. M.K.V. '29322.10 U. A. KORTHUIS.

DENKT EEN IEDER WEER AAN DE WEDSTRIJDVERSLAGEN?!?!
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Ult de oude doos van.......Koos.
(Tekst.S.Huisman).

Naar thans blijkt had Oldeboorn in het seizoen 1978-79 toch ook weer met de favoriete
tegenstander HDT te maken. Dit i.p.v. van Bakkeveen, zoals in eerder gepubliceerde.indeling
werd vermeld. We menen ons vaag te herinneren dat de mannen uit Donkerbroek door een

strafmaatregel het voorgaande seizoen de promotie aan hun neus vooírii zagen gaan. Bii ons
maakten eeh drietal Ajun. de definitieve stap naar het eerste en in de optiek van de nieuwe

trainer (de Boer) was er geen plaats meer voor de dertigers. Persoonlijk dienden we nog wel
"stand_in" te bliiven en ook mee te trainen, maar dat kon niet wegnemen dat het voor de trainer
bestemde loonzakje maandelijks met enige tegenzin werd gevuld. Na de eerste
trainingen/oefenwedstrijden had de man uit St. Nic. al voor een aanzienlijke uitbreiding van de

speleróvocabulaire gezorgd. "Net te k....(koart)", "knotsen", "blatfen op de goal" en'toverballen"
werden veel gebezigde kreten. Oefenwedstrijden waren er tegen o.a. de Walde (4-3 verlies) en
WWS. Via een simpele 0_3 overwinning bij de zaterdagploeg van Hallum mochten we verder
bekeren. Ook was er in de persoon van A.G. Blankenberg inmiddels een nieuwe leider
benoemd. Zo nieuw was hij overigens niet, want begin jaren zeventig was deze man ook al

eens nauw betrokken gewegst bij het eerste elftal. De eerste competitiewedstrijd bracht
vanwege de feesten een niet geheel onverwachte nederlaag van 4-2 in Bakhuizen. Echter ook
de twee volgende wedstrijden gingen verloren. Zo was er o.a. een nederlaag op Terschelling
tegen het toenmalige TVV ( met o.a. trainer/speler Boudie v.d. Heide, een
ex_betaaldvoetballer). Het was voor het eerst in de clubgeschiedenis dat men overzees moest
aantreden, en getuige de 4_0 nederlaag speelden de "zeebenen" hen danig parten.
Gaandeweg zette het herstel zich in (er volgde een serie met drie overwinningen op rij) en de
krachtsverschillen bleken uiterst miniem. Won men een paar keer dan kwamen ze in de buurt
van de promotieplaatsen en bij verlies lag het degradatiegevaar al weer op de loer. Alleen St.

Jacob bungelde troosteloos onderaan, maar ook de voorlaatste plaats zou degradatie
betekenen. Begin nov. stond de uitwedstrijd tegen HDT op het programma en evenals in
voorgaande jaren werd het geen nederlaag (2 2 deze keer). Het zou tot eind maart duren eer er
weer kon worden gespeeld. De winter gooide behoorlijk wat sneeuw in het (voetbal)eten en ook
op ander gebied was er uiteraard de nodige overlast. Goede zaken deed Jac. Knol b.v. (Alias de
Fa. List en Bedrog), want het materieel kon weer uit de stalling en werd ingezet bij het
schoonvegen van de wegen. De voetbalclub huurde de manege te Nes aÍ om toch wat ta
kunnen trainen en Spoelstra schreef dat de spelers al heel mooi begonnen te lopen. Wie
zichzelt wilde zien lopen kon overigens later terecht bij "cineast' Jelle Wagenaar. De competitie
werd hervat met een 1_0 nederlaag in Haulenrijk. Ten koste van DTD kwam men wel een ronde
rrerder voor wat betreft de "Freonskipsbeker". CSL uit Stiens, de ploeg van voormalig
Heerenveen_ en Cambuurspeler Thomas Haan, maakte tenslotte een einde aan het
bekeravontuur Een donderspeech van H. de Boer was de inleiding tot een knappe 4-1
revanche op Bakhuizen en een periode met slecht weer, aldus wederom Spoelstra. Men wist in
het verdere verloop van het seizoen nog behoorlijk wat punten (ook tegen koplopers) te
verzamelen (n; 21 wedstrljden 22 punten, men liep dus een op een) en dat bleek genoeg om
zich ruimschcots te handhaven. Een paar_vJunten meer waren zelfs voldoende geweest voor
een plaatsje bij de eerste drie en wellicht promotie. De "harde" kern van het eerste elÍtal
bestond dat seizoen uit de volgende spelers; W. Veenstra, J. de Jong, G. Otter, W. Huisman, R.

Valk, L. Poepjes, Joh. de Jong, H. Nieuwland, B. Oosterbaan, P. Rodenburg, W. Visser, B.

Haspels en "last but not least' P. Ïjsma.

Deze laatste hopen we, gezien het afgelopen voetballoze weekend, met dit schrijven van
dienst te zijn geweest. (i.v.m. bovenstaand voetballoos weekend twee weken terug, was het

clubblad in het weekend reeds drukklaar gemaakt, zodat deze "oude doos" wat later is
geplaatst, Red.).

Wordt vervolgd.
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Oldeboorn 1 _ Bakhuizen 1

Ja,. alweer tegen Bakhuizen, maar nu voor de beker. Het had er dus alle schijn van dat
Oldeboorn hier z'n revanche kon halen op Bakhuizen. Hoewel er nu minder op het Spel stond,
waren we g.ebrand op een overwinning na eln verloren competitietopper. Aangezien Oldeboorn
met de nodige blessures lampte, moesten Eeltje v.d. Woude en Sietse de JoÀg ook aantreden,
zodat we in ieder geval 13 man hadden. Na het beginsignaal nam Oldeboornïirect het heft in
handen en speelde de bal in hoog tempo rond, en na tien minuten spelen werd het spel beloond
met een tretfer van Sytze Bergsma. Op dat moment was Oldeboorn de betere ploeg, maar men
moest toch opletten voor de counter van Bakhuizen. Na weer teveel kansen oriOenÍt te hebben
gelaten,.werd het in de 35e minuut 2-0 door Siete Veenstra. Deze voorsprong van Z_0 zou
echler niet lang. duren, want na twee verdedigingsfo_uten wist Bakhuizen Oe 

'stanà 
weer gèfi1t< te

trekken zodat de ruststand van 2_2 werd bereikt. De spanning was nu aan het begin'vaá Oe
tweede helft weer volledig terug. Het spel speelde zich voornaóelijk aÍ op het middeíveh. Aan
beide kanten waren er gel.paar kansjes die niei in doelpunten werden ómgezet. Ongeveer 10
minuten vooÍ tijd kwam Bakhuizen zelfs op een 2_3 voorsprong door.uit een corner de-bal bij de
eerste paal in te koppen. Na deze^go-al was het tijd voor onze invaller Sietse de Jong. Koub in
het veld wist hij de stand weer op 3 3 te brengen, zodat er nog een strafschoppenseÍe aan de
wedstrijd moest worden toegevoegd. De specialisten die zich hiervoor meldden waren;

- 
n"n,.siJSti$?fi{X,lïohan

Tiisma Svbrand'Oosterbaan
Harm Oosterbaan

Zij schoten allen raak. Aan de kant van Bakhuizen werd de derde strafschop gemist, zodat
Oldeboorn zich heeft geplaatst voor de laatste zestien in de strijd om de Fréoáskipsbeker.

de Reporter.

ZO IIT EET ffi Appelscha, naart 1992.

Geachte verenigingr

N.a.v. de negatieve berichten in de pers en via radio/t.v., vcor watbetreft tt bedreigen en molesteren van scheÍdsrechters in de afd. Haarlem, wi1lenwij vanuit Friesland proberen te Laten zien dat rt ook anders kan. Wij beweren nietdat er bij ons nooit iets gebeurt, maar om te gaan staken, zover wil.lón we rt nietlaten komen.
Daarom is bij ons team rt idee geboren orn al de scheidsrechLers uit

onze regio en dat is de 5.V.0. (Scheidsrechters Vereniging 0osterwolde e.o.) uitte nodigen naar S.V. Friso te Appelscha te kornen. Wi.i witten hen bij ontvangst alLer-eerst een kop koffie aanbieden, wat mede nogelijk gernaakt wordt met steun ván onze
Supporters Vereniging. Daarna is het de bedoeling, dat ons team, Friso 5, een licht-wedstrijd te.gen de scheidsrechters speelt. Dit gebeurt op woensdag 25 maart, aanvang
20.00 uur- }{e hebben dhr. M. Modderman bereid g-vonden om deze weástrijd te .Leiden.

Na afloop bieden we de scheidsrechters nog enkele cons-mpties aan,
om zo b).ijk te geven, dat wij heel btij zijn zijn met dezè mensen. want als zij er
op zaterdag oF op zondag niet zijn, dan.kunnen wij onze geliefde sport wel verieLen
en dat is toch echt de bedoeling niet. Wij denken ook, dàt men j.n de afd. HaarÍemer net zo over denkL. Jammer alleenrdat enkele individuen de boel verzieken.
Ons advies aan deze mensen is om te stoppen rnet voetballen en zich aan te melden
voor een scheidsrechterscursust. zodat ze zull.en merken, dat deze mensen toch elke
keer weer er voor zorgdragen, dat de echte liefhebbers hun sport kunnen beoefenen.

Ons team, Friso 5, bestaat uit spelers die aan het afbouwen zijn,
al' duurt dit bii sommigen wel erg lang als je bedenkt dat de gemiddelde feeftijd
zo rond de 4).5 jaar schornmelt.

Namens Friso 5,

G.Veen F. Kooistra.

G.ueeu gw*



''STICHTNG GRONINGEN . FRIESLAND VOOR ROEMENIE'

heeJt gr nog een_oude bril (met of zonder glazen) in huis, waar niks meer mee gedaan
wordt? Mensen in Roemenie zouden er heel erg blij mee zijn. Brillen zijn daar sleóht te

krijgen en niet te betalen.

Ook dekens en linnegoed zijn erg nodig.

U kunt dit bij mij inleveren. lk zorg dan dat het op de goede plaats van bestemming komt
in Roemenie.

Bedankt, Janske Brouwer_Nieuwland Braksdyk 23 Oldeboorn.

Bakhuizen 1 - Oldeboorn'l

Op 22 maart j.l. vertrok er een bus vol supporters en spelers naar Bakhuizen om het
allesbeslissende duel om het kampioenschap in de 1e Klasse FVB te aanschouwen. Ook waren
er supporters die zich kosten noch moeite hadden gespaard om deze toppêr te aanschouwen,
en kwamen alsnog met de auto. Om ca. 14.00 u. kwamen we aan bij het sportcomplex van
Bakhuizen. De supporters genoten van een bakkie koffie (of iets anders), tenruijl de spelers zich e
in het tenue staken en aan de warming up begonnen. De uitgangspositie voor be webstrild was
als volgt; Bakhuizen had 3 verliespunten minder dan Oldeboorn. Bij winst van Oldebooin zou
deze achterstand nog slechts 1 punt bedragen, en zouden er nog volop kansen voor Oldeboorn
zijn. Bij winst voor Bakhuizen zouden de kansen voor Oldeboorn tot een minimum zijn
ger9du.9eer|, 4eg maar gerust nulkommanul zijn. Maar nu waar alles deze middag om ging, de
wedstrijd. Het pegon om half drie. De man in het zwart zou een zwaíe middag kriJgen, íaó net
niet dat de wedstrijd hard zou worden, dan wel vanwege zijn gewicht. De wedétrijdbegon zoals
de meeste toppers beginnen, nl. met aftasten van de tegenstander. Na ongeveér eeÀ'kwartier
nam Bakhuizen het heÍt in handen. Dit leverde een paar kansen op. Ook OtOeboorn begon
aanvallend van zich te laten spreken en kreeg gelijk de beste kans van de wedstrijd, maaide
bal belandde voor een leeg doel in het zunet. Dit gebeurde ongeveer 10 minuten vbor de rust.
Hierna werd Bakhuizen weer wat sterker, maar door een páar goede reddingen van onze
achterhoede en met name onze keeper, werd de rust bereikt met 0_0. Na de rust kwam
Bakhuizen gelijk met een otfensief, hetgeen een schot op de dwarsligger opleverde. Reeds na
twee minuten spelen opende Bakhuizen de score, zodat Oldeboorn vrij snel in de tweede helft
tegen een achterstand aankeek. Vervolgens probeerde men de gelijkmaker te forceren, maar
veel kansen werden, er niet gecreerd, want onze spitsen lagen prima aan banden bij de
verdedigers van Bakhuizen. Bakhuizen wist de 1_0 voorsprong tot het eind vast te houáen,
zodat de kansen voor Oldeboorn op het kampioenschap voor 99% zijn verkeken. promotie kan
eigenlijk alleen nog worden afgedwongen via de nacompetitie. Dit is de enige conclusie van een
sneu verlopen topper voor Oldeboorn. Toch wil ik het hondstrouwe Boarnsfer publiek bedanken
voor hun komst naar het verre Bakhuizen. We hopen dat jullie blijven komen tot zeker aan het
eind van het seizoen, want we kunnen elke wedstrijd jullie steun heel goed gebruiken.

de Reporter.
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Aldeboarn _ Thor 4_2

Wi1 moesten zaterdag 21 .maart tegen Thor voetballen Allebeide ploegen begonnen slecht
maar toen kregen wij veel kansen Maar hun kregen een beetje gelukèn maàften 0_1 maar al
-giuw werd het 1-1 door Johannes Nijdam Maar Thor kreeg nu de aftrap maar dat werd niks
\4aar toen schopte Hedde naar Johannes en Johannes naaÍ mij en ik gáf een tikje en hij zat
2_1.

pauze

l'1".0." rust begonnen we weer. En het was raak nu weer Johannes Nijdam het was nu 3_1. Ze
hadden steeds mazzel of naast of we.schoten op_de keeper maar toenkreeggen we een corner
en Klaas nam hem en de keeper maakte hem zelf toen was het 4_1 en toen-Èwamen ze er door
maar daar stond Jelmer nog altijd die knalde de bal in de sloot en net was een corner en Johan
had hem. die schopte hem óen heel eind weg toen kreeg klaas hem-en Johannes en ik stonden
zo vrti als een huis maar Klaas schopte op de keeper én de keeper schopte ver uit en Johan
kwam uit en schopte tegen een speleÍ en ze sCtropten hem er in tobn was het 4 2

The End

Harm Watzema



Sport Vereent - Oldeboorn

Op 8 maart j.l. werd er om 12 45 u. vertrokken vanuit Oldeboorn naar Oldeberkoop, waar de
serie overwinningen een aanvang zou moeten nemen om in de race te blijven voor het
felbegeerde kampioenschap in de 1e klasse FVB. Aangezien Bakhuizen een voorsprong van
zeven punten heeft en twee wedstrijden meer heeft gespeeld, konden we ons geen misstap
permiteren. Sport Vereent staat bekend als een zeer stugge ploeg, dit bleek ook wel uit de
uitslag in de thuiswedstrijd (2_0 voor Oldeboorn) teruvijl deze ploeg in degradienood verkeert. ln
de laatste wedstrijden hadden ze de nodige punten gepakt, dus we waren gewaarschuwd. Na
en lange warming up kon het beginnen. Het was direct een open wedstrijd waarin Sport Vereent
toch wel de meeste kansen kreeg, maar die niet benutte. Na een kwartiertje spelen kreeg
Oldeboorn wat meer vat op het spel wat een aantial kansen opleverde, ook deze werden niet
benut. Hoewel de lat redding moest brengen voor Sport Vereent. Na dit otfensief, zonder
succes, was de concentratie een bee$e weg en werd het initiatief uit handen gegeven, zodat
Sport Vereent weer beter in de wedstrijd kwam, wat overigens niets opleverde. Dus werd de
rust met een 0-0 stand bereikï. ln de rust vond een ietwat vreemde wissel plaats nl. Siemen
Willem ruimde het doelgebied in voor de melkput, en stond dit gebied af aan jawel DURK VALK
die de laatste tijd weer in vorm bleek te zijn en zo het doel van Oldeboorn 'l mocht verdedigen.
ln de eerste 5 minuten werd hil direct getest door de aanvallers van Sport Vereent, maar dit
leverde geen problemen op voor de oude rot in het vak. Na 20 minuten werd er gewisseld door
Jan v d Berg. Sietze Akkerman ging eruit en Henrico Veerman mocht het laatste half uur
spelen. Met nog steeds 0_0 op het scorebord werd de druk van de Boarnsters steeds groter en .n

een goal zater aan te komen, een kwartier voor tijd werd de score eindelijk open gebroken door
August Faber. Hierna bloedde de wedstrijd snel dood, omdat Sport Vereent geen vuist kon
maken in hun voorhoede, zodat deze stand ook de eindstand werd. Een zeer moeilijke
overwinning die wel twee punten opleverde en het gaat om de knikkers. Rest mij nog het
publiek te bedanken voor hun komst naar Oldeberkoop en wij hopen dat er toeschouwers
blijven komen, want een beetje steun kunnen we wel gebruiken De achterstand op Bakhuizen
is nu nog 5 punten met 1 wedstrijd minder gespeeld. Binnenkort komt het uur van de waarheid,
want dan moet de uitwedstrijd tegen Bakhuizen worden afgewerkt (inmiddels reeds gebeurd,
Red.) Ook dan rekenen wij op uw steun (die was er wel, Red.)

De reporter

lrnsum -Oldeboorn Fl

wij hebben zaterdag 21 maart tegen trnsum gevoetbald, eerst maakte bouke_paul een goal en
toen maakte ate een goal en toen was het rust. toen maakte ik een goal. en later maakte irnsum
nog 2 goals toen was het 2_3 voor ons.

jan nieuwland

Thor E1 _ Oldeboorn El

Zaterdag 7 maart moesten we tegen Thor. We waren met z'n elfuen We hadden telkens 3 man
aan de kant Want Thor had er maar I man Daarom waren we ook sterker want wij konden
telkens doonrvisselen Eerst was het 1_0 toen 1_1 toen 2_1 toen 3_1 toen 3_2 toen 3_3 En
toen 3_4 en dat bleef zo dus hadden we gewonnen.

Jelmer.
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De eerÊteaanvalvan Bakhuizenleverd.ealmeteeneend.oerpuntop. 
opde foto isdeopeningsa?ffeÍind,e^rrol,.

Op bovenaÍaande. goto ui-t de vedat+cgd
khlzttizen I - O&debo.i4tl I vasz zonáag
22 naa.zÍ. 1992 /.2. z.ieÍ u o.a. v l.n.z
AuguaÍ Fabe4 (2). Ha.zm OoaÍz,.zbaa,n (3).
Jolu.nnea Poepge-t, Ceea Reit.ana,., S.iemut
lfille.n Sninh. en ha.g zi-ch.tbaa.4 achte4
de p.al Si-eb4and L)o+tetcbaan.

Smink, die zou uitgroeien tot de
man van de wedstriid
Oldeboorn bleek ecËter in de coun_
ter-erg gevaarlijk en A. faUer trwam
m oe Z4ste rniuuut alleen voor kee-
per Jellesma. Deze dwong t em ecfr-
ler naar de hoek en get;khg vóàr
Bakhuiz-en trof Fabeihet zij;et
Menno \Mitteveen kreeg tot twee
keer toe een fraaie kans maar stuit-te eerst op de voortreffelijke cloei-
man-en schoot even later nêt uaast.Na de thee kende Bakhuizen eenvoortreffelijke start. Na een hogevoorzet ontstond er in het sFif-
schopgebied een eaorme scrimma-ge De bal werd echterweggewerkt
naar Kees Mast haalde íánaf ZS
T?!:rkgilrTd uir. Op zijnpoeierwas
oot smrnk kansloos.
Oldeboorn probeerde de bakens rcverzegten maar trof een verded.i-
gend sterk Bakhuizen. Kansen om
de wedstrijd te beslissen kreeE Bakl
nur-zen echterwel. Jan Mast s-tuitte
op Smink en Gerad.usJeUesmatàpi
te tegen Klaas Bleeker aan
T^-q: :torlase drongen de gasten
ster.k nan. Eer$ rcdde keeperïeles-pl gn in de slotfase ruimàe Górard
Boltjes na een scrbmage doeltrei-
{end op. Wiast voor BaÈhuizen dat
:l!s een Íikse stap in de goede rich_fmg zette.

ftaad: Bakhulzen t7_Eg, Olde-
boorn 16-p1, St. Annaparochie 16-2O, Oosterlittens l6_ig, ODV 1È_
,! !: lI?t*ilj I 4_ I 6, smailinger-r:!! :4-14: Fpgn-veteent t4--1s,
:ru:_Boys I5-I l, Oosterstreek 14-9, ODIS t7-2 (gedegadeerd.).

In de ggrste klasse zondagviel on-
l1]l * beslissingren nadele van
y-rJrD. rr(xrr ile l_0 nederlaagtegen
Blue Boys werd d.egradatie f,aaiáË
swe€de klasse onvermiideliik.rl.tt9, tweede auer aa'iáoáisins

. viel bovenin ook bijna de Ue"slisïsing. t
paUr-utzen rmsloeg naagte acb-Eenrotger Oldeboorn en lijkr nurecltstreeks door te stone-n naa,r
de tirel.

Bakhuizen bijna kam-
pioen

ûe topper van dit weekend
speelde zich zondag af in Bakhui_
zen. De talrijke toeschouwers zasen
een-aantrekkeiijk duel. In de eerstenelÍt had Oldeboora de wind meemaar Bakhuizen was Aesonaants
de beste ploeg. Kees Mast stuitte inoe twaalfde minuut op keeper



ln onze rubriek "lnterfioetie" deze keer een profielschets van: De ionqste
selectiesoeler die Oldeboorn momenteel keni. Een speler die een óosïtieve

dosis enthbusiasme aan het elftal toevoegt en zeker nbg verder kan "groeien".

Naam: Henrico Veerman

Geboren: 2- 2- 1976

Speelt in: Oldeboorn Bjun./Oldeboorn 1

Gespeeld in/bij: Oldeboorn

Roken: Nee

Alcohol: Soms

Laatst gelezen boek: Kaas van Welsschot

Beste CD/I-P: Dire Straits MoSey for Nothing

Beste film: Nightmare on Elmstreet 2

Beste acteur en/oÍ actrice: Arnold Schwarzenegger

Kan sex voor de wedstriid: nee

Lievelingskost. Grieks

Hobby's: voetballen

Mooiste vrouw/man: Tatjana (Kees)

Favoriete club: Ajax

Favoriete speler: Bergkamp

Televisieprogramma: Married with Children

Favoriete andere sport: schaatsen

Onderschatte voetballer: van Loen

Overschatte voetballer: Ruud G ullit

Hoogtepunt: avond naar lrnsum ffwee Gemeenten)

Dieptepunt: geen geld hebben, en daarom thuisblijven

Beste krantftijdschrift : Voetbal I nternational

Slechtste tijdschrift: Prive e.d.

Een hekel aan: school

Bewondering voor: Greenpeace

Kwal van de voetballerij: Hans Kraay Jr.

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Beatrix en Claus niet.

d
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ZWART WIT

Deze week hebben we de weelde van maar liefst twee legendarische foto's uit de geschredenrs
van de v.v. Oldeboorn
Beide foto's betreÍt oldeboorn 1 {de grote foto is een kampioens_ elftal). De foto's werden
tngezonden door de heer H. Knol. Deze wist echter niet uit weik jaar de foto's stammen.
9p Oe grote foto zien rye_de volgende spelers; Staand v.l.n.r. 

-8. 
Bosma, W. Oosterhof, F. de

Roos, Hennie Nieuwland, R. Mulder, Roel Nieuwland, P. v.d. Feer Midden v.l.n.r. Hll. eroán,
Jan Nieuwland Zittend v.l.n.r. Jappie Nieuwland, H. Knol en H. Koldijk.

Op de kleine zien we de volgende spelers, Staand v I n r
S Hosper D Rodenburg, Hennre Nieuwland, G Knol, T
vlnr P vd Feer,J vd FeerenH Koldijk

Roel Nieuwland S Mulder
Wiersma, B Bosma Gehurkt


