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Van de Redaktie.
"lk eis een correctie". Dat waren de woorden die de leider vanOldeboorn 3 mii in de
nachtvanvrijdaglT april op zaterdag lSapril toebrulde. EvenwasikOa.lg.datikmeer
alcoholische verénapeiingen had genuttigd dan goed voor me is, wanl ik begreepeqft
niet waar de man là t<wèstie het in godsnaam over had. Alsnel werd e.e.a. duideliik.
Onze vaste overzichtschrijver hadnl. in het vorige clubblad ten onrechte vermeld dat
Oldeboorn 3met 1-0 had verloren van de koploper Thor 3. Nu kunnen de jongens van
het derde doorgaans wel tegen een stootje, maar dit ging henkenneliik te ver. ledere
week keihard tráinen, en danin het clubblad moeten lezen dat je hebt verloren, terwiil ie
gewoonwegeen prima gelijkspel hebt behaald (1-1). Nou Jan en cs., geliikhebben jullie,

het recht dient te zegevieren. Hierbij is hopelijke.e.a. rechtgezet.
Dan nu weer even tieel wat anders, nl. de afsluitende Íeestdag op 30 mei a.s. Er is een
organiserend comitee in de vorm van Honkiede Jong en Durk Valk bereid gevonden iets
op touw te zetten.
t-iet programma zal overdag bestaan uit een "hutspot-toernooi"waaraan
werketlll<ièdereen vanaÍ 12 jaar (lid oÍ geen lid) kanmeedoen. Opgeven kan tot 20 mei bii
Honkie tel. 1438 of Durk te|.1461.
Hopelijk wordt de deelname overweldigend, met misschien een extrafeesteliik tintie in de
vorm van promotie voor het eerste elftal.
Sport en Íeest voorzichtig. Denk niet teveel aan mii.
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OVERZICHT
Paasweekend.
Zaterdag 18 april speelde Oldeboorn 1 een oefenwedstrijd tegen
de 3e Kl. KNVB-er Akkrum in Akkrum. Voor de rust zagen wstwee
geliikwaardige ploegen, hetgeen ook tot uitdrukking kwam in doelpunten, nl. bij
rust allebei twee. Na de rust een sterk aanvallend Akkrum, maar scoren deden ze
niet. De verdediging van Akkrum drong op tot de middenlijn. Bij een uitval van
Oldeboorn was het weer Sietse Bergsma die alles eruit liep ên mót een fraaie lob
over de keeper de winnende goal scoorde. Het zijn en blijven altijd
oefenwedstrijden, maar het resultaat was er niet minder om.
Paasmaandag 20 april.
Oldeboorn 1 was vrij, terwijl het 2e ook nu wederom geen potten kon breken in de
thuiswedstrijd tegen RES 3. Bij de uitslag van maar liefst 1-13 is ieder
commentaar overbodig.
Oldeboorn 3 had de uitwedstrijd tegen Joure g. Ook hier was het een
doelpuntenÍestijn, 10 in totaal. Deze werden eerlijk verdeeld, zodat Oldeboorn aan
deze 5-5 toch een punt overhield.
De wedstrijd oldeboorn 4 - Tijnje 3 werd donderdagavond 16 april
reeds gespeeld. Het was voor de Boarnsters de eerste nederlaag van dit seizoen,
zodat ook zij weer met beide benen op de grond staan.

Dinsdag 21 april.
Een oeÍenwedstrijd van Oldeboorn 1 in en tegen Boornbergum betekende voor de
Boarnsters een tegenvaller. Het was Boornbergum dat met een 3-0 overwinning
deze wedstrijd afsloot.
Zaterdag 25 april.
Zoals u weet waren de Boarnsters nog in de strijd om de Freonskipsbeker. Om
dus verder te bekeren, moesten ze proberen om in en tegen Oudehaske de ploeg
van die naam uit te schakelen. Al
leek het er met een 3-1 ruststand niet op, toch gingen ze door en de uiteindelijke
uitslag werd een 4-5 overwinning voor de Boarnsters, zcd,al het mijns inziens een
sensationele wedstrijd is geweest.
Zondag 26 april.
Deze zondag maar een wedstrijd, nl. Oldeboorn 3, dat op bezoek moest bij
koploper Langezwaag 3. Hier werd een 3-0 nederlaag geleden. Voor het derde zit
de competitie erop. Men wist 7 punten te behalen uit 10 wedstrijden.



Stand le Klasse FVB

1 . Bakhuizen
2. St. Anna
3. Oldeboorn
4. SCS
5. Oosterlittens
6. Amelandia
7. ODV
8. Oosterstreek
9. Blue Boys
10. Sport Vereent
11 . OD|S

19-32
18-24
18-24
18-21
18-19
18-18
18-18
18-14
18-14
19-14
18-2

Albert Nijholt.

MEDEDELING INZAKE FREONSKIPSBEKER OLDEBOORN 1.

Oldeboorn t heeft zich aÍgelopen zaterdag weten te plaatsen voor
de laatste acht in de strijd om de Freonskipsbeker.

De volgende tegenstander heet Wykels/hlallum.

Deze wedstrijd zal worden gespeeld op donderdagavond 7 mei a.s.
om 19.00 u. op het veld van Hallum.

Mocht Oldeboorn zich plaatsen voor de halve finale, dan zal deze worden gespeeld op
donderdagavond 14 mei a.s. om 19.00 uur op het sportcomplex oldeboom.

FVB-programma 1e Klasse voor de laatste twee speeldagen:

Zondag 3 mei.
SCS - Blue Boys
Oldeboorn - Amelandia
Bakhuizen - Oosterlittens
Oosterstreek - St. Anna
ODIS - ODV
Sport Vereent vrij

Zondag 10 mei.
St. Anna - Sport Vereent
Oosterlittens - Blue Boys
Amelandia - ODV
Oldeboorn - SCS
ODIS - Oosterstreek
Bakhuizen vrij.



HUTSPOT.TOERNOOI V.V.
OLDEBOORN

ZNTERDAG 30 MEI A.S.

DEELNAME VANAF lzJAAR VOOR

MEISJESO JONGENS' DAMES EN
HEREN

VOOR LEDEN EN NIET. LEDEN.
OPGAVE BIJ:

HONKIE DE JONG WEAZE 48 TEL. 1438

DURK VALK SWETTEBUORREN 59 TEL.

1 461

OPGEVEN VOOR 20 MEI A.S.



AKTIVITEITENAG EN DA V.\'1. OLDEBOORN.
VRUDAG 22MEI.
SPONSORLOOP V.V. OLDEBOORN T.B.V. JEUGDAFDELING V.V.
OLDEBOORN. AANVANG 18.30 UUR. SPORTCOMPLEX V.V. OLDEBOORN.

. ZNERDAG 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 MEr (HEMELVAART).
OLDEBOORN D1 TOERNOOI AKKRUM.

ZATERDAG 30 MEI. LET OP DATUM GEWIJZIGD!!!
FEESTELIJKE SEIZOENSAFSLUITING OVERDAG EN 'S AVONDS OP ONS

SPoRTCOMPLEX V.V. OIpEBOORN
OVERDAG HUTSPOT_TOERNOOI VOORIEDEREEN VANAF 12 JAAR

(LEDEN EN N|Eï-LEDEN)
opceven vooÉio MEt BtJ

HONKIE DE JONG TEL. 1438 OF DURK VALK TEL. 1461.
.S AVONDS O.A. BARBEQUE.

DONDERDAG 28 MEI.
OLDEBOORN 81 TOERNOOI LEEUWARDEN FVC.

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

VRUDAGAVOND 12 JUNI.
OLDEBOORN D1 (7_TAL) TOERNOOT AENGWTRDEN.

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

VRIJDAG 19 JUNI-MAANDAG 22 JUNI.
SELECTIE OLDEBOORN 1 CENTER PARCS HUTTENHEUGTE.

ZONDAG 16 AUGUSTUS.
OLDEBOORN 1 _ BOORNBERGUM 1 14.00 U. (OEFENWEDSTRTJD)
BOORNBERGUIvI 2 _ OLDEBOORN 2 10.30 U. (OEFENWEDSTRIJD)



OLDEBOORN 81 . SPORTCLUB 81

W" begonnen om 18.30 uur met een zwak spelend team, maar toch was het Pieter
Poepjes die na 10 min. scoorde. We speelden niet zo goed en Sportclub scoorde dus
ook, zo speelden we een tijdje door en toen was het rust.
Na de rust gingen we er weer Íel tegenaan, en het was dus ook Douwe Hein Akkerman
die na 1 minuut gespeeld te hebben scoorde. Nog geen minuut later scoorde Douwe
Hein weer, 3-1. We gingen er weer Íel tegenaan en Pieter Poepjes scoorde weer, 4-1.
Pieter Poepjes kreeg weer een kans, maar er hing een tegenstander aan zijn shirt en
haalde met rechts uit. Bam die jongen plat op de grond en Pieter P. er 5 minuten uit,
Door het ontbreken van Pieter P. scoorde Henrico Veerman 5-1. We hadden nog 5
minuten te spelen en Pieter Ate Kalsbeek scoorde nog eenmaal en dus wonnen we met
6-1.

Hoogachtend, het ene tuig.

OTDEBOORN - OOSTERSTREEK

Om 9 uur moesten we bij Urff zijn, iedereen was er om die tijd. dus konden we weg.
Toen we er waren en ons om hadden gekleed, vertelde Hendrik (onze leider) de
opstelling. ledereen wist waar hij staan moest, toen begon de wedstrijd. Zij hadden de
aftrap. Er waren aan bijde kanten veel kansen, maar geen goal.

RUST
Nu hadden wij de aftrap. Het ging slechter met ons en zij maakten een goal 1-0. We
moesten er tegen aan als we wilden winnen. Maar zij waren beter en maakten weer een
goal 2-0. Dit was tevens de uitslag.

Tjitze Nijdam.

AKKRUMl.OLDEBOORNl

OO zaterdag 18 april stond de derby (oefenwedstrijd) op het programma tegen
Akkrum. De vorige keer werd deze derby tegen de derde klassers met 10-1 verloren,
dus een sportieve revanche was wel op z'n plaats. Om kwart voor zeven begonnen we
aan de wedstrijd, waarin Oldeboorn niet de mindere was, althans de eerste helft. Dit was
ook wel te zien aan hèt Scoreverloop, want het was Sytze Bergsma die 0-1 aantekende.
Vervolgens deed Akkrum van zich spreken en kwam op 1-1. Hierna was het weer
Akkrum dat hel net wist te vinden en zo op een 2-1 voorsprong kwam. Maar de
veerkracht van OHeboorn was opmerkelijk, dus u raad het al, we kwamen weer terug op
2-2 door een doelpunt van Johan ïjsma na aangeven van Sytze Bergsma. Kort hierna
was het rust en werden er wat aanwijzigingen gegeven, zodat we de tweede helft niet
overtroeÍd zouden worden.
Dit zou ook niet het geval zijn, want we hielden de stand lange tijd gelijk, en het was aan
de grensrechter van Akkrum (Bennie Brander) te danken dat we niet op voorsprong
kwamen. Maar na een aantal keren gevlagd te hebben, liet de scheidsrechter een keer
het vlagsignaal liggen en kon Bergsma weer weg en met een schitterende boogbal
Overdiep voor de derde keer laten vissen.
Hierna creerde Akkrum zich nog wel kansen, maar deze lieten ze onbenut. Zodat we
wonnen van Akkrum met 2-3.



BOORNBERGUM 1 . OLDEBOORN 1

.DinrO"g 21 aprilwerd er weer een oeÍenwedstrijd aÍgewerkt en wel tegen vierde
klasser Boornbergum, die in degradatienood verkeerd.
Met dezelfde opstelling. als tegen Akkrum begonnen we deze wedstrijd, met als
l(3ntlgkeling dat Wietse Huisman speelde voorde-geblesseerde Sytze Bergsma.
Het bleek direct dat een derby net dat stukie tethéiO inhoudt, want we wáren allemaal
steeds net te laat, dit werd echter gaandeweg beter. We kwamen wel op een 1-0
achterstand. Hoewel Oldeboorn wel kansen kreeg, mocht de bal er niet in, zodat we met
1-0 de rust ingingen.
ln de tweede helft werd het tempo wat lager, voorat omdat het schitterend weer was voor
de toeschouwers. Na 10 min. werd Siete
veenstra.eruit gehaald en kwam het lprintkanon (althans woeger),
Ldqn wel van heel vroeger, red.) Piet Tijsma zijn rentree- in' het vlaggeschip van
Oldeboorn vieren.
Dg wg.dstriid werd er overigens niet beter op. Beide ploegen leken wel "pap in de benen
te hebben", offi er maar eens een term uit de
wielerkringen bij te gebruiken. Maar Boornbergum wist toch nog twee keer te scoren,
waarvan een uit een penalty, zodat we met
3-0 verloren.
De volgelde w.edsJrijd voor Oldeboorn, de bekerwedstrijd tegen zaterdag-hooÍdklasser
Oudehaske, is inmiddels reeds gespeeld.
Hierover meer in het volgende clubblad.

De Reporter. e

PROGRAMMA.
Zondag 3 mei.

Oldeboorn 1 krijgt het zeker niet gemakkelijk tegen Amelandia, alhoewel er voor
Oldeboorn niet vg-el op het .spe_l staat. Hbt fàn een leuke wedstrijd worden
zondagmiddag om 14.00 uur op het Boarnster sportcomplex.

Oldeboorn 2 zal wederom een zware opgaaf krijgen, uit tegen GAVC Z. Ol is er toch
nog een verrassing mogelijk. We wachten af.

Oldeboorn 3 is uitgespeeld.,

oldeboorn 4 kan er in de uitwedstrijd tegen oldeholtpade 3 ook
een punt achter zetten. Het zal niet makkelijk worden, maar sluiten ze met een
overwinning aÍ oÍ moeten ze nog een nederlaag incasseren?

Zondag 10 mei

Voor Oldeboorn 1 de laatste competitiewedstrijd thuis tegen het zeker niet te
onderschatten SCS. We gokken op een gelijkspel.



Deze keer in de rubriek zwart_wit een Íoto rngezonden door
Johannes Brouwer met daaro[ net elÍtal u"n ótoËooorn 2 uit

het seizoen 1922 of 1973.

Op deze Íoto zien we de volgende,,cracks":
Staand v.l.n.r. Steven vai Zinderen (ook
Blankenberg (leider), Durk Wagenaar,Èans
Jentsje Greijdanus,

toen al in vertegenwoordigers_outfit),
Poepjes, Metro Voolstra, U-ilke lVi;noii,

Yntze Blaauw Douwe Brandinga, Jan Nielrwland, Harm wagenaar.
Gehurkt v.t.n.r. Johannes Brouirer, Hylke oiir<Àirá, Rinui D#l, -
wander veenstra, wytze Rodenburg en pieier nóekstra.



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

O,o"Ooorn 2 kwam dat seizoen uit in de Res. 2e Kl. F en de tegenstanders waren de
Blesse 2, Olyphia 4, Wolvega 3, Oosterstreek 2, Nieuweschoot 4, ÓlOenonp ade 2, Flead
Swart 2, Stanfries 2, Sport Vereent 2 en Tijnje 2. De regie was in hánden van J.
Miinheer. De eerste wedstrijden stonden r'ooral in het teken van experimenteren met de
opstelling en lan_gzamerhand kwam er enige "balans" in het elftal. Met spelers als K.
Akkermans en B. Hoekstra in de gelederen was de spelopbouw vaak uitstekend
verzorgd, maar het scoringsvermogen bleek te gering om echt een rol van betekenis te
kunnen spelen. Zo werd o.a. verzuimd koploper de Blesse de genadeklap toe te dienen
en moest men met een gelijkspel genoegen nemen. Na de noodgedwongen lange
winterstoP, .was het Oosterstreek dat begin april via een 0_1 bverwióning hét
ongeslagen thuisrecord van Oldeboorn deed sneuvelen (is dat dit seizoen ook al niet
voorg.evallen bij Oldeboorn 1? Red.). ln de laatste minuut kwam er nog een riante
mogelijkhgid op de gelijkmaker, rnaar J. Kalsbeek wist de toegewezen straÍéchop niet te
benutten. Meer dan een plaatsje ergens in de middenmoot bldek er dat seizoen niet in te
zitten. Spelers die destijds verder in het tweede speelden waren o.a. M. Voolstra, S.
Rinsma, S. Huisman, W. Zandberg, T. v.d. Meulen, T. Rodenburg en soms ook M.
Kleefstra.

Oldeboorn 3 was het seizoen 1978-'79 ingedeeld in de 4e Kl. G. en moest het opnemen
Legel Fris_ia _11, Nicator 10, warga 3, lrnsum 5, Rood Geel 7, Frisia 12, warga 4,
Drachten 8, ONB 6, Friesland 7 en Rheem Bergum 8, Na enig zoekwerk werd ín de
persoon van S. Jager ook voor deze ploeg weer een leider gevonden. Het liep bij het ,r

derde als een tiet en er werd soms lustig op los gescoord. Na ácht wedstrijden was men '
nog steeds _ongeslagen. Kort voor het invallen van de winter was het echter Warga O dat
Oldeboorn 3 de eerste nederlaag toebracht. Ook MKV 7 bleek alsnog te zijn inledeeld
?l-?.ii trakteerden in het voorjaar het derde op hun tweede nederlaag (5_i). Een
llKV-speler liep in deze wedstrijd een gebroken been op. Na 16 wedstrilden zetelde
Oldeboorn met 24 punten op de derde plaats en hadden al een behoorlijksachterstand
op de koplopers. Het niet meer trainen tijdens en na de winter werd dó hooÍdoorzaak
voor de terugval genoemd (ook ditis voor een bepaald elftal dit seizoen van toepassing
geweest, 

-red.). _De volgende namen kwamen we dat seizoen tegen: Jan Dijkstrá
15eepe!, S.. van Zinderen, H. Horstman, Joh. Brouwer, A. OosterhoÍ, H. Poepjes, W. Oe
Roos, R. Hiemstra, H.J. v.d. Krieke,R. Veldstra en P. Hoekstra.

Oldeboorn 4 voerde in de stand llml 10 mei 1979 nog wel de ranglijst aan (17_26\, maar
vermoedelijk ging Drachten 9 (25 uit 14 op dat moment) met de titel strilken. Verder had
men te maken met Wispolia 3, Gorredijk 4, Bakkeveen 4, ONB 7, Surhuisterveen 4, Blue
F9.yt 3, de Sweach 2, Thor 3 en Warga 5. Ook toen al mocht A. Nijholt z'n
leiderskwaliteiten etaleren en in geval van nood zelÍs nog invallen. Men kampte aÍ en toe
log.wel eens met een tekort aan spelers, hoewel er op papier meer dan gehoeg waren.
De kleuren van het vierde werden verdedigd door: Y. Blaauw, K. Jelsmal S. Vi-sser, Tj.
Meester, J. Ïgchelaar, A. v.d. Meulen, J. Veltman, H. Brander, L. Visser, D. Venema, i.
Hemminga, P. Smit en K. Wiersma. Ook H. de Roos bleek nog steeds van de partij te
zijn en zo nu en dan werd er een beroep gedaan op C. de BoerlTegen het einde'van'de
competitie was er tevens sprake van de "come back" van G. de Vries.

Wordt vervolgd.



HDT 81 . OLDEBOORN 81

Z"vertrokken om halÍ10. Na een tijdje zoeken naar kleedkamers (er waren er wel 4)
konden ze zich omkleden.
De warming up was gedaan (met veel moeite) dus konden ze beginnen. Na een lange
nacht konden we constateren dat ze een fantastische wedstrijd aan het spelen waren.
Naeen kleine 10 min. spelen scoorde de keihard werkende, altijd zeer goed spelende,
Pieter Poepjes. Daarop gevolgd gaf de subliem technisch perÍecte Henrico Veerman een
pass naar de magniÍieke, met een scheurtje in het middenriÍ spelende Douwe Hein
Akkerman. Hij speelde de bal naar Pieter Poepjes, die daardoor scoorde, 0-2.Kort
daarop scoorde de tegenpartij (foutje scheids), 1-2 dus.
Dat was even slikken (wat niet ons minste punt is (biertje))
Na het slikken was het de supersnelle kilometervretende goed-ogende Pieter Ate
Kalsbeek die de bal naar de keihard werkende, altijd zeer goed spelende, ja u raad het
al, P. Poepjes schooÍ en vervolgens de bal in het net schoot (1-3). Met volle moed
begonnen ze te werken aan de volgende goal. Het was de koelbloedig goed acterende
met spelinzicht begiftigde Jorn Klompmaker die de bal aan de magnifieke met een
scheurtje in het
middenriÍ spelende D.H. Akkerman die een vooaet aan de (ook zeer goede voor ons)
tegenstander, die op zijn beurt de bal in het net werkte (1-a). Op naar de volgende!!!
Het was de altijd goed gepositioneerdq Ro-mario de Souza-Brandinga die op zijn beurt
passte naar de keihard werkende altijd goed spelende Pieter Poepjes, deze kaatste naar
de supersnelle kilometervretende goed-ogende Pieter Ate Kalsbeek, hij schoot en tot
zijn verbazing schoot de bal in het net, 1-5. :
Na een paar minuten spelen (lekker tikken) was het de altijd zeer goed gebekte,
opkomnde rechtsback Gerard Weidenaar, die op zijn beurt een zeer goede pass gaf
naar de ja u raad het al, de supersnelle kilometervretende goed-ogende en in vorm
gekomen Pieter Ate Kalsbeek, hij haalde uit en warempel een goal 1-6.
We kropen naar de kleedruimte om daar snakkend naar thee onze nadorst te lessen. Na
een kleine bespreking mochten de jongens de wei weer in.
Met volle moed begonnen de jongens aan de tweede helft. Het bleek een zeer goede tijd
te worden, want ze speelden alsof ze in de eredivisie gespeeld hadden. De boomlange
linksbenige stressbestendige achterste man Ronald van Warmerdam ging mee naar
voren en er ontstond gelijk paniek, hij kreeg de bal en schoot (net mis).
Na een goed veldoverwicht kreeg de toekomstig direkteur met grote handelingssnelheid
Haiko Akkermans de bal in de voeten geschoven.
Met een knappe pass kon hij onze echt altijd goed gepositioneerde
Romario de Souza Brandinga bereiken, deze gaÍ de bal een ram, en ja hoor het was 1-
7.
lets verder in de wedstrijd was het de wolÍachtige rondscheurende voorstopper Wiebe
Jager die op zijn beurt opkwam. Er was weer paniek, hij schoot, maar nee hoor, net mis.
Met nog een minuut te gaan was het de tegenpartij die voor het eerst in de wedstrijd
gevaarlijk begon te worden, maar het was de zeer goed zwevende ballenvanger Udo
Diikstra die het de technische directeuren Jan en Johan verloste van een verhoogde
hartslag.
P.S. om kort te zijn, hebben de jongens melT-2 gewonnen.

AÍ2. De technisch Directeuren,
Johan ïjsma en Jan Visser.



HET 81 TEAM.

1. Udo Dijkstra;

2. Ronald van Warmerdam:

3. Gerard Weidenaar;

4. Haiko Akkermans:

5. Wiebe Jager;

6. Jorn Klompmaker;

7. Mario (1) Brandinga (2);

8. Douwe Hein Akkerman;

9. Henrico Veerman;

10. Pieter Ate Kalsbeek;

11. Pieter Poepjes;

12. Erik v.d. Krieke;

Zeer goed zwevende ballenvanger.

De boomlange linksbenige stressbestendige achterste

man.

De altijd goedgebekte opkomende rechtsback.

De toekomstige directeur met grote hande-

lingssnelheid.

De "wolÍachtig" rondscheu rende voo rstopper.

De koelbloedig goedacterende met spelinzicht begiftigde.

De altijd goed gepositioneerde Ro- 7.1 de Souz a - 7.2. .,r

De magnifieke met een scheurtje in het

middenriÍspelende.

De sublieme technisch perÍecte.

De supersnelle kilometervretende goed-

ogende.

De keihard werkende altijd zeer goed spelende

spits.

De helaas aÍwezige sterspeler met de gouden

beentjes behebte.

4

6

8



WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN 2A.1315.

ZATERDAG 2 MEI,
253 497 DE GRIFFIOEN 81 _ OLDEBOORN 81 11.00 U.
353 566 OLDEBOORN C1 _ MILDAM C1 11.00 U.
418 803 OLDEBOORN D1 _ AKKRUM D1 9.OO U.
527 972 WARGA E1 _OLDEBOORN E1 11.00 U.
612 284 OLDEBOORN F1 _ ROOD GEEL F1 1O.OO U.
641 370 IRNSUM F2 OLDEBOORN F211.OO U.

ZONDAG 3 MEI.
802 508 OLDEBOORN 1 - AMELANDIA 1 14.00 U. W. HOLTERHOFF
809 543 G.A.V.C. 2 _ OLDEBOORN 2 14.00 U.
OLDEBOORN 3 VRIJ
824 252 OLDEHOLTPADE 3 _ OLDEBOORN 4 1O.OO U.

DONDERDAG 7 MEI.
253 485 OLDEBOORN 81 - DE GRIFFIOEN 81 18.30 U.
353 554 MILDAM C1 - OLDEBOORN C1 18.30 U.
WIKELS/HALLUM 1 . OLDEBOORN 1 19.00 U. < BEKER >
ZATERDAG 9 MEI.
253 519 Q.V.C. 81 _ OLDEBOORN 81 11.00 U.
353 589 OLDEBOORN C1 _ WOUDSEND C1 11.00 U.
418 803 OLDEBOORN D1 - BOYL D1 9.OO U.
527 973 BLUE BOYS E1 

-OLDEBOORN E1 1O.OO U.
612 284 OLDEBOORN F1 - WARGA F1 1O.OO U.
641 372 WARGA F2 - OLDEBOORN F2 1O.OO U.

ZONDAG 1O MEI.
802 510 OLDEBOORN 1 _ S.C.S. 1 14.00 U. S. BEKKEMA

MAANDAG 11 MEI.
418 803 AKKRUM D1 _ OLDEBOORN D1 18.15 U.

DINSDAG 12 MEI.
527 974 OLDEBOORN E1 _ WARGA E1 18.15 U.

WOENSDAG 13 MEI.
612 284 ROOD GEEL F1 _ OLDEBOORN F1 18.15 U.
641 ST2OLDEBOORN F2 - IRNSUM F2 18.15 U.
353 60 BOLSWARDIA C2- OLDEBOORN C1 18.00 U.

DENKT EEN IEDER WEER AAN DE WEDSTRIJDVERSLAGEN?!?!

HET LAATSTE COMPETITIEWEEKEND IS VASTGESTELD OP 9/5_10/5!!II
INHAALWEDSTRIJDEN VINDEN PLAATS OP MIDWEEKSE DAGEN.
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In een slechte pot voctbal ko'n Oldeboorn in dc uitwe&trijd tegen het rccdsgcdegÍad€erde ODIS uit
Elsloo niet erg oveÍtuigcn. De Boorosten vooncn wel de wedstrijdmet 2-3 doorgoals van August
Faber, Johan Tijsma ea Sillsc de Jong.

Tegen 3c klas Ak"q ha sportkonplcx'DcMcine'bewcrkstdligde Oldeboorn ecn knappe
2-3 ovenrinning nN er,n2-2 Íusts8d. Sbsc Bcrpma (2) cn Johan Tijsna warcn de schutters'óp
paasz&teÍdagavqd



ln onze rubriek "lnterÍjoetje" deze keer een proÍielschets van:
De zoon van een roormalig le elÍtalspeler, die kortgeleden een
uitnodiging ontving \oor een selectiewedstrijd voor het Friese
jeugdelftal. Hopelijk weet hij het nog ver te schoppen.
Naam: Wietse Huisman

Geboren: 28-3-80

- Speelt in: Oldeboorn C1

Op welke plaats in het elftal speelje: voorstopper

Op welke plaats in het elftal speelje het liefst: in de spits

Mooiste boek. Snelle Jelle

Mooiste t.v. programma: Married with Children

Mooiste muziek: Bryan Adams

Wat eet je het lieÍst: patat

Leukste speelgoed: spelcomputer

Op welke school zit je: basisschool de Boarne

Vind je het leuk op school: nee

Leukste vak op school: aardrijkskunde

Minst leuke vak op school: muziek

Beste voetballer. Marco van Basten

Slechtste voetballer: ?

Beste voetbalclub: Ajax

Slechtste voetbalclub: PSV

Welke andere sporten doe je: dammen en bridge

Hobby's: voetballen

- 
Van wie hou je het meest: vader, moeder en broertjes

. Wat wilje later worden: sportiournalist

Komt je vader of moeder vaak bij het voetballen:soms

Wie vind je de beste trainer: ?

Wie mag er niet op je verjaardag komen: iedereen is welkom

Heb je huisdierenr ja

Wat vind je leuker; zaalvoetbal oÍ veldvoetbal: veldvoetbal

Wie is de beste speler van Oldeboorn 1: allemaal even goed (slecht)



Wedstrijdverslagen

Wij hebben zaterdag tegen W W.S gespeeld en ik was keeper en wws kreeg de
aftiap en toen maakte Bbuke paul een doepunt en de stand was 1-0 en toen was
pause en de tweede helft stond dennes op keep en toen maakte wws een doel en

be stand was 1_1 en toen maakte wws nog een doel en de stand was 1-2 en wij

speelden in de zeeman shirtjes en toen was het afgelopen

johannes

Donderdag 16 april. Met het zwarc kampioensÍee.st nog .in de oude benen moest
er aangetréden worden tegen de "hoogbejaarden" vanÏjnje (met o.a. een speler
in de gelederen van 105!).
Spaníingalom bii "het vierde"; "kunnen we de druk van het kampioenschap wel

aan??

De nieuwbakken "milieu-inspecteur", in het veld ook wel Sambrosius g_enoemd

(naar het wereldvermaarde spel "Ren je Rot"gepresenteerd.door Martin Brozius),
Èad duidelijk moeite met de spanning, aangezien door zijn toedoen complete
rioleringssystemen werden ontwricht-en tevens werd het milieu qigantische
schade"toegebracht, terwijl de spelers van het vierde volslagen onherkenbaar uit
de kleedkamers kwamen.
Geengoeie voorbereiding dus.
Oan [tilkt in het veld ineens dat "Joop" staat geposte.erd in de sp_its- naast
Sambro-sius. Zij zullen moeten zorgen voor de nodige doelpunten, terwijl Knut en

Helga achterin de zaak dicht moetel spiikeren.
NoJ was het wel bekend dat Helga niet de grootste techneut is, maar van
dichtspijkeren had hij deze avond in z'n ggheql geen kaas gevreten {ja, een
gatekáa's),Bij elke hole bal ging het."lamme ha,1die" omhoog m9t de mededeling;
nbu 

ite nspel", álsof dezé " bi l lenwasse r" weet wat "bu itenspel" bete kent.
Om een lang verhaal even heel kort te maken, er werd dus verloren en wel met
2_4. Gelukkíg ziin er dan ook nog spelers die zich dit verlies aantrekken, gezien
het met donkére-wolken bepakte gezicht van Ïnus "Apollo" (of was dit nog steeds
een gevolg van het "sambrosius-incident"?).
Na à1oop- werd de gehele wedstrijd nog eens dunnetjes overgespeeld in het
clubgebouw, en na hêt nuttigen van enkele oh zo heerlijke gerslelatiqq leek het
wel álsof er toch wederom was gewonnen. Hetgeen echter niet gold voor de
spelers die wel vroeg naar hun bêdje waren gegaan, zij bleven met het verlies
zitten en de rest met een lege portemonnee.
Zondag 3 mei a.s. reist het hele gezelschap af naar Oldeholtpade
om daár het succesvolle seizoen hopelijk goed af te sluiten. Aanvang 10.00 uur.

Een aandachtig toeschouwer/hoorder na de
wedstrijd.
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Let op!!
op vrijdag 22 mei a.s.

Sponsorloop
T.B.V. de ieugdaÍdeling van V.V. Oldeboorn
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Deelname is voor:
Frpup
Erpup
D-pup
Criun
Briun

STEUN ONZE JEUGD!!!


