
clubblad
v.v. Oldeboorn

Afgelopen zondag was het dan toch zover. De oudjes deden hetgeen ik op mtjnwerk al weken hád moeten aanhofen, nl. kampio'en wóioen. 2i È,;ï 
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""nryptp overwinninq, mapr toch de titel kan jullié niét meeiworcÍeÁ-ontnómen.
Ondanks het toch wel wat karige Íeestje, wiÍ iti uànat-Oeze kànt-tocÀ mijngelukwensen nog even overbrenlen. OtO'eóoorn I Oáaiintó en zaq Bakhuizenop een overtuigende wijze kampiggn worden op AmelandÍ,-ioààï 1n;À'iu isa?ngewezen op de nacompetitie. Hopelijk weet inen in deze nacompàtitie Oe
;uiste..vorm terug.te vinden, zodat we'aldnog naar een schitterende apotheose
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:PP||^[T1',. welke zal woidet.s,ellouben op vrijdasaíonó zzÁèi il í8 àà óónet sportcomplex van de v.v. Oldeboorn ten bat-e ván onze leugdafdéting.-àestmij een ieder weer veel leesplezier toe te wensen.
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OVERZICHT.
ZonaS.g q.april. Oldeboorn 1 dat bij degradant ODIS moest proberen het
doelgemiddelde wat op te vijzelen, had zich wat dat betreft raar verkekèn. Ze konden
alleen maar blij zijn met de twee punten die dankzij een magere 2_3 overwinning toch
nog mee naar Oldeboorn gingen. Zo lekker als het voor de winterstop draaije, zo
moeilijk g..aat het nu. Hoe kan dit nu, wat is de oorzaak, gebrek aan concentratie, te
gemakkelijk opnemen? De kampioen is bekend, 9en beslissingswedstrijd voor promotie
is een Íeit, maar wil men naar de HooÍdklas, dan zal er ziker uit eên andèr vaatje
moeten worden getapt. We wensen ze nietemin nog veel succes. Oldeboorn 2 kon oók
tegen Sparta '59 2 geen vuiqt maken en moest ook nu weer met een pittige nederlaag
van 0 .6 genoegen nemen. Oldeboorn 3 leed het minst denkbare verli'es, it. O_t thuié
tegen Wispolia. Oldeboorn 4 liet zich niet verrassen op het schitterend gelegen, maar
erg hobbelige.veld op het over de Friese grens liggende Zorgvlied, door do/ á met een
krappe overwinning van 2-1 huiswaarts te sturen. Met uit diie wedstrijden nog twee te
behalen is het kampioenschap een feit. Vrijdag 10 april. Op verzoeli van Róod Geel
werd de roor zondag 12 april vastgestelde wedstrijd Rood Geel 4 _ Oldeboorn 2 op
yiid?ggrynd.aÍgewerkt. Ook-tegen de koploper. weer een stevige nJderlaag van maar
tiqÍ.t! 8-0. .Volg.ens hore en zeggel yegl buitenspeldoelpuiten Zondig 12 aprit.
Oldeboorn t had op papier in de.streekderby tegen Nijbeets dftewel Blue Bois de bèste
winstkansen. Maar direct al en het begin van de wedstriid kregen de Boainsters een
domper te verwerken door een doelpunt yan de gasten.-Uit eèn scrimmage voor het
heiligdom van.Siemen Willem werd het zelfs 0-2 vóor Blue Boys. Na de theë werd Blue
Boys behoorlijk onder druk gezet en kon Oldeboorn terugkomeÁ tot 2_2. Biieen mislukte
uittrap was het weer Blue Boys dat de leiding nam, maàr Oldeboorn kon de stand weer
in evenwicht brengen,.met als uiteindelijke-uilslag een 3_3 gelijkspel, waarbij beide
ploegen loon naar werken kregen. Oldeboorn 3 dát in Lippenlruiieri moest aaátreden
t^e.g.el koploper THOR 4, moest met een kleine 1_0 nederlaag genoegen nemen.
Oldeboorn 4, dat door een kleine misstap van naaste concurrent ólcl'ehoftpáde 3 aan 1
pultje 29. ggqd als zeker voldoende had voor het behalen van het kaópioenschap,
ontving Olyphia 5. Alhoewel het de laatste wedstrijden niet meer zo vloeieriO loopt, fón
het 4e door een benauwde 1-0 o_v.eyilnj.ng.toch {e kampioensvlag hijsen. Dit niet nog
twee wedstrijden te spelen, nl. ïjnje 3 thuis en Oldehoitpade g Iit. vPROGRAMMA:
tZalerdag 18 april speelt het vlaggeschip van Oldebooin's,avonds om 1g.45 u. in
Akkrum een oeÍenwedstrijd tegen Akkrum 1, uitkomende in de 3e Klasse KNVB.
Paasmaaldag.20 april. Oldebooin geniet van een vrije dag, zodat men zich in alle rust
kan voorbereiden op d9 laatste twee thuiswedsirijddá en de daarop voLgende
llcgTpgtitie. Oldeboorn 2 treedt om 10.30 u. aan tegén het op de 6e pláats sáande
RES 3. Misschien wet.een b.eetje peqsimistisch, maa{v_probedr de nedbrfáág ió f|ein
mogeliik te houden. We wachten aÍ. Ook Oldeboorn 3 heéft geen vrij weekend] want ze
worden om halÍ elÍ verwacht in Joure door hekkesluiter Jouré 9. Eeá beetje volleàig en
de. beide punten gaan mee naar Oldeboorn. Oldeboorn 4 heeft *aarschijnlijk niinét
uitkomen van dit. clubblad ziin thuiswedstrijd.tqge.n ïilje 3 reeds afgewerkt. nàngézien
Ïjnie deze wedstriid graag wgy ve.plaatsen. Wàt OetrêÍi zondag 26 àpril, kan ik ko"rt zijn,
zoals het er nu voor staat zijn alle elftallen vrii. Wel bestaaï Oe óogjelijkheid dat er
wedstrijden dienen te worden ingehaald



WE DSTRIJ DPROGRAM MA V.V. O LDE BOORN 1814 _2614.

ZATERDAG 18 APRIL. PAASWEEKEND
AKKRUM 1 _ OLDEBOORN 1 18.4s U. (OEFEN)

MAANDAG 20 APRIL. PAASMAANDAG
OLDEBOORN 1 VRIJ.
809 530 oLDEBOORN 2 _R.E.S. 3 10.30 U. T. VOS
834 292 S.C. JOURE 9 _ OLDEBOORN 3 10.30 U.
824 267 oLDEBOORN 4 _ TTJNJE 3 11 .00 U.

DINSDAG 21 APRIL.
(LET Op). 253 486 OLDEBOORN 81 _ SPORTCLUB 81 18.00 U.
418 804 OOSTERSTREEK D1 * OLDEBOORN Dl 18.30 U.
527 973 OLDEBOORN E1 _ WISPOLIA E1 18.00 U.
612285 WWS F1 _ OLDEBOORN F1 18.00 U.
641 371 OLDEBOORN F2 _AENGWIRDEN F2 18.00 U.

ZATERDAG 25 APRIL.
253 512 S.V. H.D.T. 81 _ OLDEBOORN 81 10.30 U.
353 579 OLDEBOORN C1 _ OLDEHOLTPADE C1 11.00 U.
418 804 OLDEBOORN D1 _ SPORTCLUB D1 9.OO U.
527 973 LANGEZWAAG E1 _ OLDEBOORN E1 1O.OO U.
612285 OLDEBOORN F1 _ LAC FRISIA F1 1O.OO U.
641 371 RENADO F2 _ OLDEBOORN F2 12.00 U.

ZONDAG 26 APRIL. ALLE ELFÏALLEN VRIJ.
MISSCHIEN INHAAL!

ZAALVOETBALPROG RAMMA APOLLO E NGINEERING OLDE BOORN.

MAANDAG 27
APRIL UTINGERADEELHAL AKKRUM. 01O APOLLO ENG. 1 _ M.K.V. '29 3
22.10 U. A. KORTHUIS.
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HET LAATSTE COMPETITIEWEEKEND IS
VASTGESTELD OP 9/5_1 O/5I I I

! INHAALWEDSTRIJDEN VINDEN PLAATS OP
MIDWEEKSE DAGEN.

BOLY TEGEN OLDEBOORN.

Êwij hadden de aftrap na een kwartier voetballen was er een doel roor ons vijÍ minuten
later had germ een blussure hij moest er uit titia was gewoon mee gaan kijken maar titia
kwam er voor germ in want we hadden geen wissels.
rust al heel snel was er een doel voor Boly vlak in het zestienmetergebied maar die was
op de lat vlak daar na was er nog een schot maar die ging ook op de lat net roor tijd was
er nog een doel albert kreeg nog een kans maar die zat niet

Tjerk Akkerman



Uitslagen en stand in de 1e Klasse FVB. Oosterlittens _
St. Anna 0_2 Amelandia _ Sport Vereent 3_1
Oldeboorn _ Blue Boys 3_3 Bakhuizen _ ODV 5_0
Oosterstreek SCS 1 3

1. Bakhuizen

2. Oldeboorn

3. St. Anna

4. Oosterlittens

5. Amelandia

6. SCS

7. ODV

8. Sport Vereent

19_32 53_12 (kampioen)

18_24 43_28 (winnaar eerste periode)

17 _29 47 _17
1 8_1 9 31 _25

16_1 8 43_24

16_18 37_30

17_18 17_21

17_12 27_37

9. Oosterstreek 17_1218_34

10. Blue Boys +7 _12 22_41

11. oDtS 18_2 12_81 (gedegradeerd).

Uit bovenstaande stand blijkt dat Bakhuizen na de overwinning van 5_0 de tweede
periodetilei bilna niet meer kan ontgaan. Mocht dit het geval z[n, danlal bijna zo goed
als zeker St. Anna de tegenstander worden voor Oldeboorn in de nacompetitie. Voor de
goede orde volgt hierbij de wedstrijdbepalingen nakompetitie. "Winnaar van het
klasseperiodekampioenschap is de vereniging, welke beide beslissingswedstrijden heeft
gewonnen. lndien beide verenigingen elk een beslissingswedstrijd hebben gewonnen,
dan wordt een beslissing verkregen op grond van het doelsaldo van beide wedstrijden.
ls dit gelijk dan wordt een beslissing verkregen op grond van het dubbeltellen van-
gescoorde doelpunten in de uitvrredétrijO. lsóit ook gelijk dan wordt onmiddellijk na het
verstrijken van de 90 minuten van de tweede beslissingswedstrijd, nadat opnieuw is
geloot voor de beginschop oÍ doelkeuze, de wedstrijd met minimaal2 maai 1S minuten
verlengd. ls. er.nadat 2 maal15 minuten is gespeeld nog geen beslissing verkregen, dan
wordt een derde wedstrijd vastgesteld op een nader te bepalen plaats eh datum. Bij een
gelijkspel wordt verlengd zoals hiervoor is aangegeven. lndien er na de derde weOdtrijd
geen beslissing is verkregen dan beslist het doelsaldo van de oorspronkelijke
competitie. ls dit ook gelijk dan valt de beslissing door het nemen van
strafschoppen. "(Red. ).

Albert Nijholt.

WEDSTRIJDVERSLAGEN[.
ODIS - OLDEBOORN

Zondag 5 april moest Oldeboorn ODIS bedwingen, hetgeen geen probleem mocht
qplevergn, aangezien deze ploeg nog maar twee punten tráO rcrgaard. Na een half uur
rijden, kwamen we terecht op het sportcomplex van ODIS, waar we om twee uur
begonnen.met de wedstrijd waarin het spel door geen van beide ploegen gemaakt kon
worden. Hier moest Oldeboorn zich wel diep voor schamen, omdat.dezé ploég meerdere
malen van het veld was gespeeld deze competitie en ook in Oldeboorh mèt Z_t klop
kreeg. Maar zoals zo vaak bleek de laatste weken, was ook nu weer de juiste vorm niét



aanwezig bii de Boarnsters, zodat zelÍs ODIS kansen kreeg. Dit leverde geen
doelpunten op, maar dat zou ook.een blamage zijn geweest. De eërste helft zat er"bilna
op, toen het eerste lichtpuntje in de wedstrijd verschéen, want het was August Faber'die
de sco.re open br.ak, kort. hierna was het rust. _!,1? de rust gingen beidé pbegen op
dezelÍde voet verder, met het enige verschil dat Oldeboorn va'Í<er-de aanval'inzefre, wát
een aantal goede kansen opleverde. Het was Johan T. die z'n goaltje meepikte, zodat de
stand 0-2 werd. Vervolgens kwam Sietse de Jong in het veld íoor'sietze'Akkerman. En
na 5 minuten in het veld te hebben gestaan scóorde Sietse de Jong 0_3. Een leuke
binnenkomer dus. En me.ï nog 10 minuten te spelen leken de twee puÀten Oinnen, maar
dit bleek iets anders te ziin, want in deze resteiende 10 min. zagen be spitsen vanOD;S
kans om D. Valk nog twee keer te laten vissen, zodat we een nifte 2_3 iege behaalden.

OLDEBOORN _ BLUE BOYS.

ezrnpQg 12 april stond de derby.tegen Ptr." Boys op het programma. Voor Blue Boys
stond degradatie nog op het spé|, óor Oldebooh aileen de óer. Dit belooÍde dus iets
voor de zo.ndagmiddag. Na het startsein ging de strijd tamelijk gelijk op met de beste
aanvalsakties voor de Boarnsters, maar wé kwamen niet tot sóorèn. Hoej anders was dit
bij de Beetsters, want die stonden na 20 min. voetballen met 0_2 voor. Hierdoor werd de
strijd wat grimmiger en harder, een echte derby. Maar wat Oldeboorn de eerste helft ook
probeerde er veranderde niets aan deze stan-d. Na wat veranderingen in de opstelting
begonnen we de tweede helft weer in de bekende formatie, zodat hïet verdedig'ànd wà
beter.klopte. Ook aanvallend qing het.beter.want het was Sytze Bergsma"die 1_2
aantekeniJe en ook August Fabàr sóoorde, zodat de stand wóeiiefiyk weiO. ;teiÈet er
dus op..dat we de winst voor het grijpen hadden, maar na een toJt ván Oldeboorn_zijde.,
zag Nijbeets kans om weer op voorsprong te komen, zodal we weer van voren aï áan ''
konden beginnen. .Aangezie.n we 1g?".{-erby niet wilden verliezen werd alles op de
aanval gezet. Dit kwam ook tot uitdrukking in de stand, want het was weer Sytie
Bergsma die z'n. doelpuntje .weer meepikte. Vervolgens waren er nog wel kansen o[ de
winst, maar verder dan een puntendeling kwamen we niet. Rest mij"u te zeggè; dat we
a.s. .zaterdag. -1_q 

april weer een derby hebben, maar dan bij onzó westerÈIren uit de
derde klasse KNVB, en wel op het sportcomplex van Akkrum. hanvang 1g.45 u.

de Reporter.

OLDEBOORN 2 - SPARTA '59 2 ZONDAG 5 APRIL J.L.

Hallo, hier zijn we weer met de vers.lag.van Oldeboorn 2. Onze gasten waren Sparta ,59
hoewel het een goed.e legenstandei is. Maar goed de bal is-rond, er kan vaÀ alles
mogelijk ln de eerste helft ging het redelijk, waaóij de kansen er ook wel waren voor de
beide elftallen. Toc! was het Sparta die h-et meest be bal in het spel had, en scooide de
eerste treffer ook.. Goed gewoon de draad oppakken en proberen er wat van te maken.
!\la .een tijdje waq,.hgt lveer Sparta 2*0. Hie.rbij'gingen we 

'de 
rust in en werd er gewisseld

in de tweede helft, het waren de heren ïjsmà ei Huisman (niet van de surpiisà show
hoor). Nu eens kijken hoe het zal lopen mêt deze twee heren. Ook hier hebbàn we toch
van alles geprobeerd te scoren maar helaas. Het aw wederom weer Sparta die Ooor
ffe-i1e Íqrt1tje9 van ons weer kon scoren 3 4 5 6-0. Hierbij was het tevens de eindstand.
Vrijdag jl. gingen we met 8-0 het schip in tegen Rood'Geel uit LeeuwaiOen. iFoutjebedankt).

J. Akkerman.



AKTIVITEITENAGENDA V.V. OLDEBOORN.

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

VRIJDAG 22 MEL
SPONSORLOOP V.V. OLDEBOORN T.B.V. JEUGDAFDELING V.V.
OLDEBOORN. AANVANG 18.30 UUR. SPORTCOMPLEX V.V. OLDEBOORN.

ZATERDAG 23 MEI.
OLDEBOORN F1 TOERNOOI BOORNBERGUM.

ZATERDAG 23 MEI.
OLDEBOORN E1 TOERNOOI
BOORNBERGUM.

ZATERDAG 23 MEI.
OLDEBOORN D1 TOERNOOI IRNSUM.

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

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

DONDERDAG 28 MEI.
OLDEBOORN 81 TOERNOOI LEEUWARDEN FVC.

ZATERDAG 30 MEI.
LET OP DATUM GEWIJZIGD!!! FEESTELIJKE SEIZOENSAFSLUITING
OVERDAG EN 'S AVONDS OP ONS SPORTCOMPLEX V.V. OLDEBOORN.
NADERE BERICHTEN HIEROMTHENT VOLGEN NOG.

ZATERDAG 30 MEI.
OLDEBOORN C1 COCA_COLA JEUGDVOETBALDAG EINDHOVEN PSV
STADION.

VRIJDAGAVOND 12 JUNI.
oLDEBOORN D1 (7_TAL) TOERNOOT AENGWTRDEN.

ZATERDAG 13 JUNI.
oLDEBOORN F1 (7_TAL) TOERNOOT AENGWTRDEN.

VRIJDAG í9 JUNI_
MAANDAG 22 JUNI. SELECTIE OLDEBOORN 1 CENTER
PARCS HUTTENHEUGTE.

ZONDAG 16 AUGUSTUS.
OLDEBOOHN 1 _ BOORNBERGUM 1 14.00 U. (OEFENWEDSTRIJD)
BOORNBERGUM 2 _ OLDEBOORN 2 1€.30 U. (OrrrNWEDSTNr.IOi



FFS4-OLDEBOORN3

Op zondag 29 maart moesten we tegen FFS voetballen. We vertrokken om 9.45 u.
richting Stobbegat. Eenmaal aangekomen werd het veld nog eens gekeurd waarop onze
leider/vlagger zei:"wij willen voetballen daarvoor zijn we hier". Toen we ons hadden
omgekleed en het veld opgingen bleek het veld wel wat drassig te zijn. Onder ons waren
enkele gastspelers (Sipke Vink, RoeloÍ Jelsma en Jelle Wierda). Toen de aftrap was
genomen gingen we proberen een goed veldoverwicht op te bouwen om zo het spel
naar ons toe te kriigen, wat al gauw wat kansjes opleverde. Naarmate de wedstrijd
vorderde kreeg ook de thuisclub wat kansjes. Maar onze keeper hield het doel schoon.
Toen floot de scheidsrechter voor rust en gingen we richting kantine voor een koppie
thee. En ja hoor wie kwam daar aan strompelen, Hielke (zal ook aan het tijdsverschil
hebben gelegen) die eerste even een koppie koffie ging nuttigen in de kantine. Toen
begonnen we aan de tweede helft. Er werd niet gewisseld. Onze leider bleeÍ liever
vlaggen (zaterdagavond bij de sponsor geweest). Het spelbeeld was hetzelfde als in de
eerste helft, alleen FFS kreeg wat meer kansjes, en zo bleef het spel heen en weer
gaan. Onze tegenstander kreeg 10 minuten voor tijd een grote kans, maar Sipke Vink
dacht die is voor mij en hieldzijn goal schoon en bleef de eindstand 0_0 en gingen we
met een punt naar huis terug.

"de linksback"

OYL3-OLDEBOORN4

We moesten om 9 uut in het Doelhof zijn, nu dat was een vroegertje. Alhoewel het niet 
'j

koud was zagen we de dominee en de koster met oorwarmers voorbij fietsen, offi
precies 9 uur hoorden we dat deze heren oorkleppen droegen. Wat een geluk dat
Hendrik N. deze 's nachts niet op heeft, zo werd hij wakker door het "klokkenspel",'en
was nog juist op tijd. Buurman Uilke N. had mij gevraagd om-hem te wekken daar zij een
feest hadden vanwege de 70e veriaardag van zijn vader. Het was niet nodig, want zoals
een goed leider betaamt, had Nijholt zijn zoon voor 12 uur naar huis gestuurd. Zijn
schoonzoon de heer D. "Helga" V. had Nijholt aan het eerste uitgelénd (!!!!met welk
perspectiet????). Kees K. was weer zijn uitslekende vervangen Dus op naer Zorgvlied
naar het op de onderste plaats verkerende Boyl. Op papier moest het te dóen zifn om
onze reis naar het kampioenschap te volbrengen en dan volgende week thuis toe te
slaan. De eerste helft was net als thuis tegen Boyl over en weer veel kansen, maar
onze" substitute goalie Cheese" verkeerde weer iÁ bloedvorm. Voorin werden enkele
mooie,kansen gemist en een goede "Harke(r)" en lezer en "hard(t) man cryptoloog"
behoeft geen uitleg, alhoewel deze persoon in de tweede helft toch een 0_1 voorsprong
voor ons aantekende. ln de rust werd de heer Jaeger gewisseld daar hij het eersté
gedeelte van de match zich volledig wou geven. Binne O. zou er ook uit in de pauze,
maar Klaas "Cambuu/' P. had zijn gedachte bij de eredivisie, zodat leider Nijholt besloot
om Binne niet te wisselen, dus Klaas "evalueren" en douchen maar, dit bleek een
gouden ingreep zou later blijken. Het weer bleef even mooi als onze kansen, dat Klaas
A kampioen wil worden bleek wel uit zijn spel, hij was niet uit de voorhoede weg te
branden, ook de achterhoede genoot van het weer, totdat er een wolkje kwam, 1_1.
Kees K. kreeg het wat benauwd, hij wist dat hij in het doel stond van een nog steeds
ongeslagen ploeg 0a ja die oudjes van de 7O+) en het zou toch niet waar zijn. Dus maar
even snel met Ted Troost bellen (leuk zo'n telefoon mee in de auto, om ván te smullen
als het........), maar Binne zorgde in deze competitie voor de zoveelste winnende treffer.
Weer winst, alhoewel Boyl ons beslist niet tegen viel.

de Middellijn.



ZWART WIT

ln het kader van onze rubriek "Zwart-Wit" deze week de luxe van meerdere Íoto's. De
eerste betreft een Íoto van Oldeboorn 1 B uit het seizoen 1963-1964. Staand v.l.n.r.
Hendrik Schriemer (leider e1 lid jeugdcommissie), Meint v.d. Velde, Jaap Simons, Ate
Jeeninga, Pieter Hoekstra, Teake Kramer en Hendrik Nieuwland. Zittenil v.l.n.r. Harm
Wagenaar, Cor KleeÍstra, Jan de Jong, Sipke Watzema en Pier de Vries. Deze Íoto werd
gemaakt voor de wedstrijd Wispolia 1B - Oldeboorn 18. Uitslag 5_2. Het seizoen werd
afgesloten met een puntentotaal van nul voor Oldeboorn t B. Fóto ingezonden door H.
Schriemer.

SPONSOR LO O P S PO N S O RLO O P SPONSO RLO O P S P O N S OR LOO P

Vrijdag 22 mei a.s. om 18.30 uur organiseert de jeugdcommissie van de v.v. Oldeboorneen SPONSORLOOP voor en door de jeugd van de v.v. Oldeboorn. Deelname is
van F-pup. tlm 9.e.ejrl. F-pup gl E. pup. lopen maximaal 30 minuten. De grootte
van de rondes bij deze. 'kabouters" b_edraagt een half voetbalveld. D_pup., Cj-un. en
Bjun. lopen maximaal 60 minuten. De grootte van de rondes bedraai;t voordeze jeugd
een compleet voetbalveld.

Het is de bedoeling dat iedere deelnemer vooraf zoveel mogelijk "sponsors" waagt (je
ouders, broer, zus, opa, oma, oom, tante en verdere familieleden oi kennissen). óeze
"sponsors" zetten dan een bedraq in voor iedere ronde die je loopt. Dus hoe meer
P.n.dgs 

je loopt, h.9e mggr Eeld je-kunt verdienen voor Oe ielgdàtbófing van Oó v.v.
Oldeboorn. Met dit geld kan de jeugdcommissie dan weei akliviteiten órganiseren
t.b.v. van de diverse jeugdelftallen.

Binnenkort ontvangen jullie allemaal een deelname/stempelkaart van de leiders van
jullie elftallen. Daarmee probeer je dus zoveel mogelijk "sponsors" te vinden.



De volgende foto is al eens eerder gepubliceerd, echter toen niet met alle
spelersnamen. Dit betreft het kampi-oénschap van Oldeboorn 2 in àe Se Klasse FVB in
m.aart 1968 (de zgn. "KÍaanvogels"). Staand v.l.n.r. Eddy Vink, Wiebren Huisman,
Fto."td Wagenaar, Jan Adamse-, Hans Poepjes,Jan Dijkótra, iein Knol, WiegerWuite,
leider Jan Kraan. Zittend v.l.n.r. Jelke ïgchélaar, Wietóe Rodenburg, Rinus óam, óictrt
Benedictus en Pieter Hoekstra. Foto ingèzonden door Mevr. Wietsk-é poepjes_Wiersma.

Douwe Hein Akkerman en pieter
Poepjes.

OLDEBOORN 81 HDT 81

Na een weekend lekker rusten moesten we het maandag 13 april opnemen tegen HDT.
Voor de wedstrijd moesten we eerst op de foto, omdat ér nieuwe bnirtles beichikbaar
waren. gesteld door de Jager Super Service. Na de aftrap gingen we meteen in de
aanval. Na twee minuten scoorde dan ook Douwe Hein Akkeirrn'an] HDï tr"pt" 

"1 "n 
noggeen minuut later scoorde Pieter Poepjes 2_0. Zo ging het een tijdje Ooór.'ruáË"n p"ut

kansen vloot onze scheidsrechter af. Na G rust linlen we er *eer met Írisse moed
tegepaan. Een mooie pass van Henrico Veerman wérd 13 minuten na de rust mooi
afgemaakt door,fieter Poepjes,,3-0. Vijf minuten later was het weer piéieiÉoe[1es Oie
scoorde, 4-0. We waren kennelijk sterker en nog geen 3 minuten later scoordà'pieter
Ate Kalsbeek. Er *Ft9 mooi ge_tikt en het leek eeï "mooie 

wedstrijO te worden. Na weer
drie minuten was het alweei Pieter Poepjes die 6_0 scoorde. Êr *aren al eeÀ paar
supporters die "tien tien" zaten te roepen. Onze trouwe supporter Alie Veermán riep'neet
wat anders namelijk "Pieter P. is in topvorm nu hij verËdring heeÍt" en pieter p. kon
meteen geen bal meer raken, dus moesten er maar ben paar ánderen scoren. Dat deedHenrico Veerman dus ook 28 minuten na rust. Na een tï10;e gàf Oe scheids aan dat er
199 een minuut te spelen was. We kregen een aanval'en 1á noor Oaar wal nif Oan.
Pieter ALe gaÍ een voorzet en daar stond [Ro;mario Brandingd áià-de bat ÀetieJ in í<opte,
het was 8-0 voor ons, dankzij een zeer goed spelend team. 

-
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DIVERSE MBDEDELINGEN.
H.el blijkt de laatste tiid steeds vaker dat er overdag ballen worden gevonden na de

trainingen. Qgt" ballen worden momenteel keurig achter slot en grendeÍbewaard, zodat
er binnen afzienbare tijd geen trainingsballen méer zijn. Het beètuur wil een ieder hier
wel op attenderen. Het is een kleine moeite elke zoek-geraakte bal even op te nálen en
terug te leggen. in het ballenhok. Mocht hier in de toekomst geen verandering in komen,
dan zal e.e.a. Íinanciele consequenties gaan inhouden voorálb etftallen. e1é eiOers en
trainers weten wel wat een trainingsbaT kost. Dus mocht hierin op f,orte termUn geen
verandering komen dan zal het.bestuur genoodzaakt alle verbrèn gegane Oàllàn in
rekening te gaan brengen bij de elftallen. Hópelijk laten jullie het zover ÀieÍkomen.

Aangezien de Grontnnii n.v..het maaien vqn de sportvelden heeft overgenomen van de
Gemeente Boarnsterhim, willen wii alle trainers en leiders even op hetïofgenOó *ij.en;
De velden dienen op alle werkdágen vrii te.zijn van attributeïr 1o.a. u"erpiàaisOare
doelen).. ls dit niet het geval wanneer gemaaid gaat worden, dan'wordt n'et veld als
gemaaid beschouwd en zalde maaibeurt niet worden uitgevoerd. Dit houdt in dat de
grote doelen op het trainingsveld niet mogen worden verplaatst. De kteine doeltjes is
geen probleem

Als u overdag aktiviteiten wilt organiseren op het sportterrein dan dient u dit tijdig door te
geven aan de Gemeente Boarnsterhim Plantsoenendienst tel. 05662 _gZS4. ' r -

De trainers en leiders worden verzocht zo weinig mogelijk op de voetbalvelden te 'j
trainen. Dit geldt met name voor het hooÍdveld.

DegJadatieregeling.Oldeboorn 2. De nummers laatst en voorlaatst degraderen naar
de 3e Klasse (Ygp.oedelijk _op dit moment alteen nummer iaatst, i.t.m.
terugtrekking van LSC 4, eerder dit seizoen).

Klaverjassen. Vrijd 19.11 april is er weer een klaverjasavond. Aanvang 20.00 u. in de
kantine van de v.v. Oldeboorn.

Het bestuur Íeliciteert Oldeboorn 4 met het behaalde kampioen schap in de 4e
Klasse FVB.

ln een eerdere uitgave is melding gemaakt van het kunnen inleveren van oude
voetbalschoenen bij de voetbalclub.-Hïeraan is tot op.heden nog niei górèàgàêrO. Out
nogmaals; heeft u.thuis n9g o.ude voetbalschoenen liggen die-u niet"fwiliráált,-teuet
lez.e dan in bij de voetbálclub, zodat deze er biriàen de verenigíÀlj *óër een
bestemming voor kan zoeken.

Het eerste competitie-weekend voor het nieuwe seizoen staat gepland voor S en
6 september.

Denkt een ieder ook even aan onze
SPONSORLOOP T.B.V. DE JEUGDAFDELING VAN DE V.V. OLDEBOORN

,._op_vrifda_g^avond 22 mei a.s. om 18.30 u. Want,
WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMSTIIIIII



Oldeboorn 4

Het kan niet op. Zowaar deze week nog een Íolo, en wel het kampioenselftal van
Oldeboorn 4. Deze ploeg behaalde aÍgelopèn zondag in de 4e Klasse FVB, door een
1-0 overwinning op Olyphia 5, reeds het kampioenschap. De spelers die. in het door
Jac. Knol Heiwerken b.v. gesponsorde elftal, hier o.a. mede verantwoordelijk voor
y.?r9n zijn:Albert Nijholt (uiteraard geen speler meer, maar een vakkundig leider), .:?

Tjibbe van Roeden, Meinie Kleefstra, Haaye v.d. Heide, Uilke Nijholt, Dur[ Valk, Harke
Hartmans, Klaas Akkermans (aanvoerder en sponsor) en de mah in het zwarl die er
elke thuiswedstrijd toch maar weer stond, Douwe v.d. Laan. Zittend v.l.n.r. Johannes
(Honkie) de_Jonj, Nendrik Nieuwland, Johannes Brouwer, Sietse Jager, ïnus v.d.
Meulen en Binne Oosterbaan. Leider en spelers nog van harte profic'Íat.

WOUDSEND C - OLDEBOORN C.

We vertrokken zaterdag 28 maart om 9 uur. En we waren er om kwart voor tien. Om 10
uur moesten wij spelen. Maar we hadden maar tien man. De eerste helft hadden we met
de wind mee. Na 20 min. was het nog 0_0. Later kopte Jan de bal en die kwam per
ongeluk in eigen goal. Daarna was de rust de stand was 1_0 voor Woudsend. De
tweede helft hadden we de wind tegen en al gauw maakte Woudsend er 2_0 van.
Daarna kregen wij ook aardig wat kansen alleen ze gingen naast. Daarna zou Broer de
bal voor het goal wegschoppen en deze belande per ongeluk in eigen goal. Een paar
minuten later maakte Woudsend er 4_0 van. En kort daarna was het aÍgelopen.

Bert Veld.
OLDEBOORN D1 - OOSTERSTREEK Dl

Wij hebben 4 april tegen Oosterstreek gevoetbald. We stonden eerst met 1_0 voor,
maar het werd toch nog 1_3 voor Oosterstreek. Toen was het pauze. ln de tweede helft
werd het 2_3 en toen 3_3. Daarna werd het 4_3 en toen 4_4. Maar op het laatst hebben
we toch nog gewonnen met 5_4.

Martin Meester.



FOAR AL fuTYN FUOTBALFREONEN.

9p q.maart wat .ir1 fertier rk, Alne Nijdam waar 7sjier At mvn rang. kinne mii riió aá; Ë'éï,'áx"nt vn ,e
fuotbalkántine tx.wié7éï'iiver hast mei oan sáfotte
'{ïi:!""Lto!!03!3Ê'ir,,"wiï#ii!,r#Á
hundert, ik btui fuotOatn'i ',

wedstriid forten Minskái iai
dei tk tankje jimme nóónrié àr

Aldeboarn, april 1992,

Anne Nijdam.



ln onze rubriek "lnterÍioetie" deze keer een proÍielschets van: Een voormaliq soeler
van Oldebogr1.t 1, Oldéboórn.,3, Akkrum 1. en'momenteel uitkomend voor de "oubjes"
van lrnsum 35+. Een speler die altijd werd gewaardeerd door zijn tomeloze inzet.

Naam: Eddy Riemersma

Geboren: 11_9_1956

- Speelt in: lrnsum 35+

Gespeeld in/bij: OldeboornT laar 1e,2jaar 3e elÍtal

Roken: Ja

Alcohol: Ja

Laatst gelezen boek: Dr. Vlimmens tweede jeugd

Beste CD/LP: U2 live

Beste ÍÍlm: Turks Fruit

Beste acteur en/of actrice: Monique v.d. Ven

Kan sex voor de wedstrijd:ja

Lievelingskost: Pizza

Hobby's: voetballen en kaatsen

Mooiste vrouw/man: Astrid Joosten

Favoriete club: PSV

Favoriete speler: Romario

Televisieprogramma: Studio Sport

Favoriete andere sport: schaatsen

Onderschatte voetballer: Wim Jonk van Aiax

Overschatte voetballer: Mario Been

- Hoogtepunt: degradatieduel Akkrum 1 _ Oldeboorn l
Dieptepunt:

Beste krantltijdschrift : Leeuwarder Courant

Slechtste tijdschrift: Storie e.d.

Een hekel aan: te laat komen

Bewondering voor.

Kwal van de voetballerij: den Braven voorzitter van SWDordrecht

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: den niet.

'?



g"\

sÈ
E}g-

a c o..'^ cLh(D oYl o
-9; oE o-É (U= (o

$o E= EEg€ Eg EËu- 'aa 'Ag
-l -<o c,è

^sË EF s;
,-r€ @= (/)G

€5 EË EH
F:=$à Ëëc b,^'z i z A
ESÉs c E à.89c.>c>

sEHEE EE
p àe g Ë s s Ë

c ^*E-* .s

:=A:ÈË i
gH Ë:ï ë^Ë g u0)o16-=-9=cè

Ëfi;:'; sesËË

ËsÉl::Ë:Ëi
ÉÈË*EË'$iu*
tËËc; s:ËË*z z z ó'_(g g'= iio È

@
$t

c\l
N

(o
C\I

C\I(\I F-
C\I

Àltí)@r
-r-Gl

Ëc
*Ioe
(U

$
E
E
a
O)o
a.

o)gË'o)
=o(6(go:/
PËbENN

g)
(6
9o,
L- (É(uE}
(It :-
tr

q,
o)(I'

sËEg
'39 6 b> EE N

..E ÈF- ê
ci 3<u Ë6 R.-
A :.! rE 'áE
r : Ea E-'q I Er ..ol.;f ;, ,;J 

HE

eËËeËl*i Ëg
:+EÈ;E€Ë EE
6igó:68Ë F-:LUI!ot!6Ë;-_ -óooEotói.SF cEr
EE$EëEEá Eg
==:= 

g€óE ::
EEEEFqEE E]
sssggEF H= sE

o

ó9ó _o or\>i=ó E 'eF

FPe cA ,FE i:ÈF -r Es É

ËËë EgËËËË E

:Ë: ËëisËË Ë

ËËËËËË:iËËa.s b b F

ËËË t*ËEEe.sreE ESglFsËS
tr -o E-;
;:.È ro,., ,or\ o)

EïËH' <\r$' $t

EEË;
=:Ë; _qF's g

iËËa ËËs te Ë E

co
Êo
Eoc
6,

c,

oq.
o
o.t:=
otcg
o
ÍD

(oo)(Y)o\c lí)
r(\l(\l (\l

o, g, o) o,(U dl tÍl (t 9.t <tlE*EBp Ë 8cËcc* q cgËggF Ë :ig



lrO\Flsu.lO
FF FF

@
@

tlllilF {) l! c\, (È \t

,l (f, (4 F- rrl .$

tb (O rs,S r- F-

ob

Fur>
J

\t t-
FO-oFtn

cf

.O,3t/t Ê rn F
FFrfi

lrltll
.trítF(Ol\É

lll t-
z,
.T
F(n :>
J
<F
|- (Lo
F- rn

(5

Ot-z
F
líi>

J
.T
aIF
FCL(,
Ftn

LC

rO.t F.1 G rrr .í

tÍ'\

.t

!u (o (3 uJ
aav .I d,7o .(t.c=Í=
xO- '3 EC)c)
z' l{ 'JD() 'lltu lrl o !D(n
U'l-i' atÉ(L.:! .

t.Íl :Z () [JnÍJ O t!
(.D.Í {=H..J .
.CJ J|-3tJ1 (:rt!
a)a
:Z F o.r rÊr.t rn <)
otu
t{'t {

.Í ?o r^.t rrr rí\

tn

't :!
:z fv :l
LjJ ic .I
ivu '7
O :Y. T- .J
'< lr- i> .J .Í:È
Z i)tt::lu:Hí:)
:- IU íD:):: () :E Ó
rn .n ..iJ:z -iJ aí iL .

r'' ,a -1,1._:_ i)
(jf€ .JH.J(f.J..ÍJ c)t-():C>a:a
2 F GJ tn't t.t'O
oUJhr'Í :*

In

J Z,c'-
tU ra t!
t.tj í)(5() . .t

!D (J .f Ln:f
íl .! . i.3 . ll.l(> ê.1 (a:3:z()-J..f .:z
iioJ:338

i-
.;: (!r F.- .- (f
9 (JUË(J(J 9

-72
iLruJ J

íJ '-iJ J
;i:'-z .t .Í rL

''. 7 :f
if'n ê(:,- (a lL
rf^ i=.1 ó |

(-jr^ *fU O:C<5 lL
v 3lÍl::<;A(i ihó .:.i r: .:i (5 (v

:i.r .-r: ó-.t ó 'r -;i t5t5 .i*.-r í: €
:io- íÁ3 (5E o t:
ir.,l .U uJ i;1
i:O F(v ?,1.t rrr F .G
,ítÉ € .J
ii tc { hl :í

O F .ê.t ls (\' :É if -r^ (v rrr i\r
Z i'r (\J (! i/t '- r^ .t l.r ,al ?t ls

il!llllli I i
U|l > (,\ .- if..' i3 :Q - r- 't r^ ..t

in .:O r'1 ro '-t rar f,1 ro (\, .- i'J
.J.Í
.! r .-.O f, (O:-.O ,n.t,t.O .t
F.-L i! (! F '-o
t- tn 's :n rs.O .|.' .(t 'sln rn .O í-

it

:Z
.T
t-
tn:>
.J
.t l-
l-(L()

i.3

ot-
'.4
.c
-
.J

(! .:f t-
(> l- lL

'Í r- tJi

i.\
;4
-:<
:.3 iu

,:r .2. !-

l) J rrr:l .J i! al,J :I
:1 .!,<,.'.r .Jr.! . {!t :!
:: id:f - .u'{ iJ ::

5:E.t :a'< :' . ':r ::
:a .3 l- (j:: ::rJ. :> .u :i

:r': -.v ! r i ,,

lz :] _,.j_ .:J ,l :: , , tJ ,_.
J-t :! i:l --' r- lD xíÍ ii .J il

^-
-iC

(J
'2.
'-iJ tlJ
:'< i,

'.2 .-)

In

.r

"z "n:{ :É

.F

in :Z .C
:>al .ÍrÍ
.J ir
(D ::r .J t.t;t.t () iu,.! ..i' (g il. ig:U

ur!49.J .-'.! .- .r :!
3! (>:3 :3 .J l-

ÊFz
F
u1 >
.J.r
.lF
FG
c)F(n

i!

Ol-
:z.c

ut :>

.I |-
l- C-o
Fin

É!

QF

{
)-
tni>
.J
.I'.cF
F- ÍLo
l- tn

rts
,3 F F F '= a\, ('J c.J a! c.J cJ
; Íà(lOOAO e t!l'LlLu-lLtL

z, z.
tlJ llJ

.J
u.i

cl'JíLz
'.n = tutu Z

,t .\ t .-r O- :í í: É'
ï .:t:5 h.c I {nd I
à i5ba5:rëu: lL €x :c<:c)

Ëóó=iulu :E3{-rÍDo(o€ t ; atG Ë ro (5 - llJ (.t Í5 rn l!,r
ë- ó>ó:Zino g'r Qzry:zaz,à-r É-.jxó:: or) 3::rScz4'-iJ
?.- ii>ó.t ót? .í o'l 3H(>.E
iltn - tu in
il;C eÀl rrr.C !n.O t .C Ê (v ta .t ]n rO
.cJ 't J
rf,:í .+ l'r = 

{+

<) .t.t .v fv cf

.t (v rn rt, n^ t^

(\, 
"O 4., rn O (<r

illrli
!í|t ?r lr !O rfi rn

.O in.t (v (V F

'í1 .\l' t/] ra ,.l .t

r!ÉF

tr t! Lr- |'! t! i!

(\r.t.OF-tn
ÉF

lltll
(O ?- \) .- v'r i:

.t'O('t--O

.t.C (V (\J ?O F

(v(J .o ív o.

tlllr
\t lr rn c., (3

rn.+ ,n a! '3

,/l.t rn (\'j ('.J

F (t\ aA ls t-

!lrli
rn't rr'O ?al

;o.r4 (! Cg É

..t i.] (! .t r.1

':' if.t - !-.t
F F (r.J

ltlili.t rÍ1 rn (! ln tr

-o'o.t .r N if

.t ..' 1.1 .il' rn.l'

r.ij r:_".U l,! r.U !!

F (v r^ .; tÀ.O
.1

.- (! ?/r .t ..^'o

.{

.$ {) .O tO r,.' ,:Q
F(V'-

iltlll.$'- (]'f 
- G

(!(\,F-.-

.t É C\.ê ,,1 c!

t- (O t- (O ts t-

J ..' (v C.'(! C.l f\J./l i.J r,1 i\,

ê\v
{&

- a. ró -t ra'.O i-:Q (È i-: -



UIT DE DAG- EN WEEKBLADEN

Odis karie beloond
tegen Oldeboorn

ELSLOO. Tegen sub-topper Clde-
boorn bleef Odis zondagmiddag op ei-
gen veld na een goed gespeelde wed-
strijd toch met lege handen achter. Na
cen 0- I stand bij de rust werd het uitein-
delijk 2-3 r'oor de bezoekers. Odis had
echter zeker meer verdiend.

-;L 
Tegen de wind in had de thuisclub

tíl hrt op Elzenhagen moeilijk tegen
/ het steeds via de middenlinie opko-

mende gasten. Toch bleef Odis verdedigend
goed ovcrreind. Men kon zelfs een aantal
malen gevaarlijk doorkomen. Arjen Koop-
man en \\'illem Jannes van de Berg kregen
de beste mogelijkheden, maar de Olde-
hoorn-doelman stond hen in de weg. De be-
zoekers speelden wat gemakkelijker, magr
konden gcen potten breken. Middels een te
zachte terugspeelbal van Odis-zijde kwam
Oldcboorn i lak voor de pauze toch nog aan
een voordelige score (0- I ).

Oldeboorn was na de hervatting zeker de
eerste tien miiruten veelvuldig op de Odis-
helft te vinden. Een fraai uitgespeelde kans
rverd in de vijfde minuut voorgezet en goed
achter doelman Vogelzang in het net gekopt
(0-2). Daarna kwam de thuisclub beter in de
wedstrijd. Arjen Koopman, Fred Jan Tjas-
sing en Lammert Corter ontbeerden even-
wel geluk in de afwerking.

Verder dan een aantal hoekschoppen
krvam Oldeboorn in eerste instantie niet.
Pas in de 3óe minuut had men het fortuin
\)pnieuw mee toen men een weggestompte
bal van Vogelzang voor de voeten kreeg en
droog in kon knallen. Direkt na de aftrap
scoorde Odis via Arjen Koopman tegen.
Een pass vanuit het midden werd door hem
ineens achter de C)ldeboorn-doelman ge-

iaagd (l-3)'
Even daarna werd er door de bezoekers

opzettelijk hands gemaakt toen Tha Wijn-
tjes met de bal aan de voet er door was. De
ttrbiter zag daar echter niets in. Oldeboorn
krceg het dc laatste acht minuten nog knap
moeilijk met een aandringend Odis. Jan
Roelof Betten, Theo Wijnt.ies en Kees Hul-
tinga knalden van afstand zonder resultaat
rn. maar cen voorzet van Koopman werd
t lak voor het eindsignaal wel door Hulzinga
ingekopt (3-2). Had de blessuretijd wat lan-
gc'r geduurd, dan had Odis mogelijk nog een
puntje thuis kunnen houden.

Cees den Brauen, uoorzitter uan
uoetbalclub SVV/Dordrecht'90:
,,Er lopen ueel te ueel uan die zwar-
te jongens bij ons. De meesten zi jn
dr ug sgebruik er s, baj e sklante n. 

-J 
e

moet eens rL'eten Door hoeoeel van
die.gasten ik uitstel heb bij justi-
tie."

Tom uan 't Hek: ,,Als Ronald
Koenan noe mee kan in het
Spacnse ooefral, d.an is die compe-
titie ook niet zo sterk meer."

Rustig
Zaterdaoauond Der-
plicht díclub bezocht
waaruan heel

I-ceuworderc een keer riant
bouenaon,houdt ied,ereen zich zo
rustig alsof men op d"e,begrafenis
uan een qoede priend aánunzio
is. Zelfs de Ml-side. Die lcondioíe
alieei in d.e tweede helft zinoënd
aan dat "hii de bus nieí in kómt".
Die 'hij' bleek na afloop op de
supporters en spelers uit Hel-
mond te slaan. Hunbussen wer-
den uoor twintio mille uer-
bouwd. De Ml-sidé is dus in elk
geual wel rijp uoor de erediuisie.
Dat is een hele geruststellíng.

Leeuwarden hoopt
d"at ze nu eindeliik eens promo-
ueert. Het was ioetkoud'in het
s_tad,ion, m.aar mk weldadig stil.
Ik heb zelden een wedstriid. met
t ie nd u i ze nd, toeschou u-rers bi ioe-
u,oond. waar het publiek zo ",iei-
nig geluid toortbraght. Bijna
gelaten stonden al díe mensen
toe te À'r'iÀ'en hoe hun cl uppíe ten
onder ging. Ja, zo d*ordt het
natuurlijk nooit wat. Staan die

fukhuizen- Oldebo orn I -0
Bakhuizen kan zich over twee weken
op gaan maken voor een kam.
pioensfeest. Dit weekeinde werd de
enig overgebleven concurrent voor
de titel Oldeboorn verslagen met 1.0
en dat betekent dat twee punten te.
gen Amelandia over yeertien dagen
op Ameland genoeg ziin.

Gezien de ovenuiging waarmee Bak.
huizen dit seizoen voetbalt mag dat
geen probleem zijn "lk denk dat het
rvel voor elkaar komt. En dat denken
de meesten hier in het dorp want we
verwachten dat er zo n kleine hon-
derd toeschouwers meegaan naar
Ameland". vertelde een gelukkige
leider Petrus de Vreeze na afloop v"-
het duel tegen Oldeboorn.

Oldeborn kreeg in Bakhuízen
slechts spoarzame mogeliikheden.
Bokhuizen hod eigenliik al voor rust
op ttoofsptong moetcn staqn maqt
schotan uon Kees Mast en Menno
Wittaryen gingen net naast en ovet
het doel oan Oldeboom. Aanuoerder
Mastyuas direct na de thee welstccês-
voL Uit een algeslagen aanpal schoot
hii vonaf twintigmetrr keihard raak:
1-0. De voonptong zou kkhuizen
niet meer uit handen geuen.

Friese selectie
onder zestien jaar
blijft koploper

LEEUWARDEN - De Friese se.
lectie onder de zesticn jaai-Èeeft
woensdagavond een prima resul.
taat neergêzet. De plóeg van Jen
ruelcnêrs mtste venwege vakantie
en blessures een aental eUelers.
maar had met een aantal inlafleri
geen problemen rnét de leeftiidse.
notên _uit Groningen, 3-0. Jiroin
Lloombosch (Cambuur/Leeuwar-
den) was verantwoordelijlc voor de
.enige treffer voor rusi. Na de
hgrvatting scoorden Siete Veenstra
(Oldeboorn) en Arnold Visser íSC
{oyre)..Door dit resutaat bljfr'de
Ène6e Jeugd, samen met de gfde.

$ngsselectie van Zwolle, de rang.
qsr aanvoeten.

,,Ze roepen ook wel eens
'kut' tegen een

scheidsrechter. Vooide één
is dat een belediging, voor
de ander het mooiste wat er

bestaat. Daar zou een
blauwe kaart voor ingesteld

moeten worden. Een
praatkaart waarmee ie voor

een bepaalde tijd n-aar de
kant kan worden

gestuurd."
(Rapporteuí Jacques

d'Ancona ii de
Lceuwarder Courant)
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Aad de Mos weet nÍ al te melden dat in De Meer binnen enkele jaren
twee vqste iocrtkoppels tcgen elkaar zullen spelen: Ronald Spelbos

en Pim van Dord tcgen Johan Cruijffen Tonny Bruins Slo1. Die

Qurovski heeÍï wel degelijk harahter: de vedette van FC Groningen
is gesÍopÍ met roÈen Danny Blind blijkt op een wond.erlijkewijze

griepte hebben opgelopen. De aanvoerder van Ajax had zichzelf
buiten gesloten en woeg zijn tueejarig zoonfe de sleutel door de
brievenbus te gooien. Blindjr. gooide vervolgens enthousiwt een

grote hoeveelheid speelgoed naar buiten. Uren later trof mewouw
Blind haar man kleumend voor de deur aan.


