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Dit is het laabte clubblad van het seizoen 199l/1992;.
Een seizoen waarin , als je.er nu op terug kijkt toch weer het nodige is gebeurd.

In het begin van het seizoen hebben wij onze nieuwe kantine en 2 nieuwe kleedboxen in
gebruik kunnen nemen, terwijl het hoofdveld verrijkt werd met nieuwe dug-outs.

Sportief gezien bobben we de gebruikehjle ups en downs meegemaatÍ. Naast het nodige leed
veroorzaatÍ door blessures en verwachte of onverwachte nederlagen, was er ook de
gebruikelijke weugde na weef een gver,winning.

Bij het eerste elftal overheerste de weugde, bij het tweede elftal wat dat betreft het leed.
Het derde elftal kreeg van alles ongeveer evenveei, terwijl bij het vierde elftal de weugde
weer de overhand had.

Ook bij de afdeling zaalvoetbal t.w. "Apollo Eng." is er over het algemeen nogal wat
afgeleden.

Kortom een noÍmaal voetbalseiz.oen.

Ook het komende seizoen brengen we weer vier senioren elftallen in de wei.
' : -.

In de verwachting dat bij alle elftallen het komende seizogn de weugde zal gaan overheersen
wens ik hierbij een ieder een goed seizoen L992/t993 toe. En daar waar het toch wegr even
mis gaat, veel sterlÍe.

Tonnie Rijskamp



De iaarlïk$e ledenvergadering zal niet worden gehouden opvÍlpeg 3 full a.s.

maarop

DONDERDAGAVqND 9,JUL| Oll 20.00 UI,R.

ln het dubgobouwop het sportcomplex Sudkant te Oldoboom.

Algemene Ledenvergadering v.v. Oldeboom,

Seizoen 1991-1992

AGENDA.

1. Opening + mededelingen

2.lngekomen stuldon

3. l.lotulen alg. ledenvergadedng d.d. 2'1C91 (1)

4. Jaanrcdagsn:
4a. Penningmeester

4b. lGskommissie + aanwiizing lid kaEkommlede
4c. Jeugdkommissie

tH. Secretaris

5. Bestuurwerkiezing: Aftredend (periodiek) T. Riiskamp (2)

6. Aanpassing contributie en wiilg;ing ontdhttiebetalingen

7. Roncfuraag

8. Sluiting

Hetbestuur.

(1). Notulen liggen voor e€n iederter inzage op $7-1992 vanaf 19.30 uur in het dubgebouw.

(?). Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een halÍ uur rroor aanvang der vergeÍing (uil$uitend)

scfiriftelijk worden ingediend bii het bestuur.



Samenwerkingeorrereenkomst v.v. 0ldeboorn - BLue BoyB .1er:Rdaftlellngenr

0p Donder dl4,t 50 aprtl 1!!2 hebben beltte JeugdoomleElee ln goed, orrerleg het
navolgende besloten:
1. Dê gamernrerkÍngeonereenkormt wor<lt s,angeg€uur voor het eelzoen 92-9, oet de optle
voor de daaroryolgend.e selzoenen.

2. Toor het aelzoen 92-9l worden , genengtle JunJ.oren-elftallen geforreerd.
dán A elftal - één B elftal - één C elftal.
Deze elftallen komen uit 1n de coupetitle onder de naarn van L/n conbJ.nat!,e
t.ï. ( alaeUoa.rn-blue boys oombLnatLe) Toestenmlng zal aa.n tle tr'tÍ3 rordlen verzocht.
Eet À en D elftal spelen ln tle outflt vall vov. Oltleboorn
Het C elfta.l epeelt 1n de outflt van SIue Boys.

1. Per elftaL zuLlen twee lelders worden aangesteltl. Yan Íedere vetenigÍng één.
De lelder ven het thulecomplex Ls de hoofdleicler 1.c. de rechteperBoonr

4. De thuJ.swedstrlJrlen norden om en on op de sportcmplexen geslneld. De etart is
voo! vovr 0ldleboorn. Eet 3r €rl C. elfta] speelt ln ile ochtenduren en h€t À elftal
ra nlttttags. Aarnraag daastoe biJ F1I3.

5. De vertrekplaatg en tiJd'bfJ uitveilstrlJden wordt per ultwedstrlJd vastgesteld.
Belcte verenJ,gir:gen schalcelen riJ-ouders Ín. Voor het rLJtlen wsrtlt ven de letlen een
kleine geldeliJke vergoedílg- germaagd.

6. Uet wettstriJclsecretariaa.t van de A/B conblnatle ls gevesttgd bU het Jeugdaeare-
terlaat van vrvo Oldeboorn.

7 . 'Àfschrl.Jven voor de wedetríJd noet vorden 6eda.rn blJ elgen leLtler
8. De opstelLlng en het taktisoh concept van de elftallen wortlt genaalct d.oor d,e

Jeugtttrainer(e), waarbiJ cte leidrrs een wezenllJke Lnspraak hebben.
Beelleslngen !.n deze ls aan de Hoofdtralner. .j

9. Eet A elftat traint 2x per week. Eet I elftet ntinl-uaá.l 1 x per week, lLever 2x per' 
week. IIet C elftal traLnt 1x per weeko TrainJ-ngadur.rr nlrÉEaa1 60 nlnuten.
De spelers van het À eIftal tral.nen 1x per week mee net dlE elgen vereniglngsselectie
en 1x per week gczanelljk op aan te wijzen conplex. TtJ<latip Donderdagr êanvang
20.00 uur.
De epelers van het 3 êIftal trainen 1x per week geza^reltJk op aan te niJzen
complex. Tijdettp: Donderdag 1!.00 uur.
Meer tralnÍng voor de B spelers ln eigen ve:ren161ng.
De spelercr van het C elftal tralnen 1x per week gezanellJk op aan te wlJzen
conpleÍ. Tljdettp:Woensdag 17.0O uur.

10. De tratnlng voor A elftal zal worden gedaan door aan te etellen Jeugd.traJ.ner.
UIJ ztJn ln overLeg Ínet CI0S lleereveen en A.L.O te GronJ.ngen.
Íraining voor B e1ftal zst Ín annvang worden gedaan door lí. Zonilerop
Itratntns voor C elftat zal worden gedaan door E. lloekstra.

11. SpeJ.-traJ.ningenaterLe"l wordt per eportcomplex gebcrrlkt.
Àanvullingen en verzorglagsartikelen norden ln kosten verdeelcl.

12. In tte loop rran de garnenwerklng zal een kostenranlng worden genaakt en'aan de
ultkonst ttaarrran zal het te gebarriken budget worden vastgeeteld.

11. In cle elgenclubbladen worden alle gebeurteniesen vermeltl.
NevenaktiviteLten en vlerJlgen zo veel nogelijk gezanelLJk.

14. Per vereniging worrlt é6n persoon aangeeteltl voor eJ-gen en onder1J.n6e aansprakeltJk-
helcl van'de ultvoerLngstalcen en zalcen van deze overeenkoret.

15. De JeugdoonniegLes zullen nlnlmaal om cle twee naanden oet elkaar werleggen over
de actuele eltuatlecr en ook oner tle toekonst van tle Jeugilyoetballerg.
t{aar Ln goed overleg btJsturllg nutttg tot noodzalcellJk le noet dlt adaAuaa't
geechl.edenr .

16. Het A elftal kr{gt de sponse van v.v 0tdebo'rrrl Eet C elftal van Dlue Boye.
Voor het B elftal zal een sponsor worden gezocht.

17. Na'lnterne accoorden znl z.e.Ír. kontalct worden opgenomen ret cle F\tB.



'oorl-oDíge samenstelllng van de elftallen.

A team.

<latunsteLllng per 1-8-'92

Dornre E. Àkkeroan
Pieter PoepJee
P.À. Ka.leb€ek
Gerard Welèenaar
Yiabe Jager
blk v.d. ItnLeke
uaó nijr<átra ( doelnan )
Ronaltl lJarrerdaro
Sertus ltlrlder
Auke Hoekstra
Henk van Houten
F.aas tle Easn
Joseph OsÍlga

3. team

Jan ÏíÍLkens
Erttln lllemstra
Ate BljLena
Jorn K.ompnaker
3ert Vel.d
Iiaiko Akkernans
Sroer Vodetra
ltaroo van Houten (aoetroan)
Jan Kooldcer
lleun Bok
Arja.n Bok
JeIrer lloekstra
Jeffrey Dasselaar

C. team

!)rik Sonneveltl
I'lletee Hutilman
Hjalroar Anthontrrsz
Jelger Hoeketra
Souke Diikstra
Andreas tle Soer
hic StooP
Arie de Haan
Jllke Kooyker
Daniel v. Snedem
Rantjith Kroes
I:*ran Zull-
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J)AATRCreR mCWÍ E-JTJNWORmS
L99T-L992"

HUt eerste.gedeelte van het tweedelige.seizoen waren de B s inge-deeld bij de volgende ploegen;
Oudehaske, VOG, ONS 82 en Woudsend
De eerste wedstriid moest.vooruitgespeeld worden i.v.m. de Íeesten. Derhalve gingen we op 28
augustus richting Oudehaske om daarde punten wêg te halen. Dit gebeurde helaás Àiet, omdàt de
fysi.ek ste$grg spelers van Oudehaske tocfi iets Íeller waren en dit verscfril ook in doelpunten uit-
drukten, nl. 3-0. Dit was overigens nog gêen reden voor menigeen om niet fors in het nadeiende feest
te gaan. Na enkele wgkgn.bijkomenstond gp-e1^sept-eÍnber onzê eerste thuiswedstrijd op het pro-
gramma. ln een goede felle wedstrijd werd VOG uit Munnekeburen met een 4-1 neiterláaq huis-
waarts gestuurd, zodat de eerste punten binnen waren. Een week later ging de reis naar SneeÈ, waar
ons ONS 82 opwacfitte. ln een wedstrijd met veelwedezijdse fouten bókken vrle met 6-4 aan het
langste eind. Op 5 oktober konden we alweer revancfie op Oudehaske nemen. Dat dit in ziin qeheel
niet lukte.mag de. uitslag van Gg.duideliik n1a[<en. Drie weken later hram koploper Wouósànd op
bezoek. Na een slechte eerste helft werd erde tweede helft beter gespeeld, mdarêr kon niet wordeh
voorkomen dat Woudsend de wedstrijd met 5-2 won. De lange reis naar Munnekeburen op 2 novem-
berhad de leiders bespaard kunnen blijvqn. ln een perslechtewedstrijdvan Oldebooni-zijde wer-
den we met 7-1 afgedroogd. Dat het ook anders kan, bewees de pkieg twee weken lat'er in de
uitwedstrijd tegen.Woudsend. Er werd gevochten voor elke meter en er werden veel kansen gec-
reerd,waarvan er hellqsmaar 1 inging. Deze goede weds!{jd ging dan ook jammerlijk met Z-l-ver-
loren T.wee dagen na Sinterklaas moesten we de eerste helft van hêt seizoed waardij afsluiten door
van ONS te winnen, hetgeen ook gebeurdg,4-?. Dit beJekende een ietwat teleursteilónde 4e plaats
met 8 gespeeld en zes punten met een doelsaldo van 18-33
Na een winterstop van ongêveer 3,5 maand begonnen we aan een nieuwe competitie.
leggnstalders die nu bestreden moesten worden,waren Bakhuizen, QVC, Sportclub, Hbt en .d

Griffioen. Hieru. an ging Bakhuize.n nog voor het begin van de oompetitie naar een aridere gróep, zodat 1'

er weer 8 wedstrijden gespeeld moesten worden. De openingswedstrijd was dit keeriruii ên wel
tegen QVC uit Stavoren. ln deze wedstrijd war.en ervooral in de eerstehelft overen weer kansen,
maar er was een ploeg die kansen benutte en dat was QVC. Hierdoor ontstond een geflatteerde G7
uitslag. Zeven dagen later was de uitslag beter, maar vooral in het begin het spel deóter. Dit werd in
let tweedg part recfit ge.zJt en ?o rolde er een dikverdiende &2 ovenrvinning iegen Sportdub uit. De
daaropvolgende.wedstrilo wero nqar de maandagavondverschoven, orndá oóregehsta;áár, Éoi
niet genoeg QPelgrs kon krijgen. Erwerd maandags ook nog maar met í0 man !'espeeld, en hiei
maakten we.dankbaargebruikvan. Hetwerd in een èoms prac.htigewedstrijd maari-ietsiA-0. blnsaag
21 aprilwa.s fet alweerde beurtaan Sportclubom hettegen.de Boarnsterdopte nemen. De jongenó
van Sportclubwerden meteên 6-1 nederlaagweernaflll1-kldngateruggestuurd, zodatwe heelloed
me.edraaiden op dat moment. Mer dagen laterwerd-ïDT in èen slechte wedstrijd melT-2 póotje
gelicht. Daame volgden twee wedstrijden tegen de Griffioen uit Oosterwolde. Uit we'rd eerst eeó Oeét-
jegelukkig.gewonnen met 2-1 en drie dagen later ging de thuiswedstriid wat sneu in de laatste
minuut verloren met 2-1 . De laatste wedstrijd voeide ons op 9 mei na-ar Stavoren om daar QVC de
eerste punten lichter te maken. ln een leuke wedstrijd was het Oldeboom dat tot het viiandeliike zes-
tienmetergebied leukcombineerde, maarniettotscoren kwam. ln ditlaatstewasQVCwedeíom iets
beter en zo werd het 3{. Door deze resulqlq zijn we op een keurige 2el3e plaats geeindigrd met 8
gespeeld 10 punten en een doelsaldovan 2$18.
Restons de spelers te bedanken voor een leuk seizoen en alle rijders voor het vervoer en tot ziens in
het nieuwe seizoen.

de leiders,
Jan Msseren Johan ïjsma.



O\reRUiCEilTreN$ Str%OtrNI !99T-L992
E. PUPILLEN.

Nadat we de eerste helft van de oompetitie met 0 punten hadden afgesloten, zouden we nu alles op
alles zetten om niet weer op de onderste plaats te eindigen. De eerste wedstrijd begonnen we te- ggn
Thor, het werd een 3_2 oVenrinning door goals van Harm Wat- zema 1 en Johannes Nijdam 2. De
volgende wedstrijd was thuis te_ gen hetzelfde Thor, deze werd wederom gevtonnen nu werd het
4_2. Goals: Johannes Nifdam 2, Harm Watzema 1 en Theo Huisman 1. De volgende wedstrijd was
uit tegen Wispolia, het werd een gelijk- spel,2-2. Goals van Robert v.d. Torre en Johannes Niidam.
De 4é wedstrijd was de streekd-erby tegen Blue Boys, het werd uit- eindelijk 3-3. Goals Klaas
Voolstra 1 en Johannes Nijdarn 2. Toen moesten we thuis tegen Langeailaag het werd een 4-2 over-
winning voor Oldeboom. Goals: Klaas Voolstra 1 en Johannes Nijdam 3. De wqek {aa1op moesten
weweertegen l-angezwaag, daarbijopge= merkt da! Harm alna 15 sec. scoorde. Verderwaren het
Johannes Nijdam 4 en Hedde 1 die de eindstand op 6-1 brachten. De volgende wedslrijd was tegen
Warga (de laiere kampioen) het werd in de stromgndg regen 6-Q, Qoglg;.Johaqnes Niidan 3. Daarna
volgde weer een streekdeóy tegen Blue Boys. Blye Boys won uiteinleliik met 9-{, hierbiiopgemerkt
dat-Ate Bergsma 2 keer scoorde met o.a. een afstandscftot van 16 meter. Verder scoorden Klaas
Voolstra enRobert v.d. Torre. Eerder werd Wispolia thuis al verslagen mel4-2. Goals: Johannes
Nijdam 2, Harm Watzema 2. De laatste wed-.strijd was tegen Warga, Het was een spannende wed-
strijd, maar het waren de gastendie met de winst en het kampioenschap naar huis gingen. De goals
In deze laatste wedstrijd werden gemaakt door Klaas Voolstra en Robert v.d. Torre. Dit was een kort
verslag van de gespeelde wedstrijden over de 2e competitiehelft van het seizoen 1991_92 van de
E-PuPillen 

Gerke van Karsbeek.

D-PUPILLEN

EHet seizoen voor de D_pupillen is voor 1991-92 afgesloten' Het was een seizoen van ups en
óowàóón erwerddikwijtíineit grote uitslagen verloren, maarerwerd somsoolggw.olnen en dan
wáren oê uitslagen een paar keêrdik in hetÍoordeel van Oldeboom. Oldeboom Dl is het gehele sei-
zoen eéá miOOénmoter geweest .Ze zlinop de 5e plaats geeindigd. De trainingsopkomst was rede-
liik qoed te noemen, voóral ook omdát ei in het begin ván het seizoen twee keer per week werd

Sjetr-ainO. Éetgeen later is teruggedraai!_nqaleen keer per week. Halverwege het seizoen werd er
ói ón shlrtiponsor gevonde-n] en wel Dekstation Henswoude van de Íam. Bouma. Verder hopen
wiiOat de inzeïvolqenïiaareven goed zaláin als hetatgelopen jaaren wensen wiieen iedereen
órbttíàe Gkantie tó. p.S. Verder uiillen wij Háico van Dijk-nog bedanken voor de vele vrije tijd die hij
áan àËleugO trótt besteed, en aan de farir. Neuenschwandèr voor het wassen van de shitts en het
rijden.

ZWART- WIT
Hiemaast ziet u een foto uit het
faar 1969 (volgens insiders een
goed jaar). Gemaakt in augustus
voor de befaamde wedstrijd om
de Henk de Jong beker, welke
zaterdags na de Gondelvaart
werd vercpeeld op het spoÍtter-
rein van de v.v. Oldeboom. De
foto werd ingezonden door
Albert Nijholt. (Er werden helaas
geen namen bij vermeld, zodat
de redaktie er zomaar een paar
bij hem bekende gezichten heeft
uitgeplukt). We zien o.a. Maften
Meester, Pieter de Leeuw?,
HenkdeJong, de alwat kalende
Piet Goenes en Albert Nijholt.

De D- leiders.



Uit de Oude doos van......Koos.
(Íekst S.Huisman).

Ln"r(zondagavo nd 17mei) van mijn talentvolle oomzegger ggloord dat het in St. Anna 3-3 is
geworddn en lijkt de kans levensgroot aanweàg dat trainer Jan v.d. Berg straks rveer gaat riimen als
gekke ïjmen.
Verondeis{elden we in een eerder schrijven dat Old€boom Zm. net niet promoveerde, thans blijkt uit
de indelinq voor het seizoen 1978J9 dat men wel degelfik een klasse (derde) hoger mocht spelen en
ook hierinhun partijtje uitstekend mee wisten te bla- zen- De mannen van leiderJan v.d. Veen troffen
de volgende te_ geÍistanders: Drachtster Boys 7 en 8, lt Fean 4, Gorredijk 2, Gritfioen 2 en 3, ONT 4,
OudeËaske 3, Róttevalle 2 en RWF 3. Begin nov. werd pas de eerste nederlaag geleden, toen men
de "ratteval" even niet wist te ontwijken. Door dil resultraat ver- speelden ze de koppositie aan hun
tegenstanders van die dag. Een nieuwe speler kwam destiids de g.elgderen versterken, ep wel "lytse"
Tji-tte Neuenscfrwander en ook dit seizoen nog steeds van de p.artu. Teg.en een combinatie van diens
vóormalige dub Oude_ haske werd in een vriendsóappelii[dg_eleen knap 2-2 gelijkspelbehaald.
ln hetvooriaarkon ereen monsterovenruinningvan 15-0op Gritfioen 3wo$eq gengteerd. Alleveld-
spelers wióten bij die gelegenheid wel een of meerdere keren het net te vinde_n. Na 1 l rredstrijden had
men 17 punten weten te behaleo, en g_lngen ze sa- men met Rottevalle en Dr. Boyq 7 aan de leidiru.
Met drie'punten achterstand op de Dr. Boys werdlelslottq een.tweede plaats in de eindrangscftikking
bereikt. Ëen blik in de volgende jaargang wijst uit dat ze hetdaaropvolgende seizoen, dankzij deze
tweede plaats in de tweerje klasse uithramen. Verantwoordelijk voordit sucoes waren o.a. A. en J.
Quarred, Th. Romkema, P. de Vries, G. Numan, J. Zjlstra, H. van Dijk, U. Nijholt, L. Msser, J. v.d.
Meer, R. Eyzinga en M. HoÍstra.
Dat seizoeh feóde Oldeboom zelÍs de weelde van enZm 2- elttal. Het bleek echter niet mogelijk een
A- jun. team te handhaven, zodat zonderte spelen, het plaatsie i!:t qq promolieldaseverloren qing. Een
aahtal A- junioren werd in de Zm. 2 ondergebracht en de ieugdleiders Jgh, de_Jong en G. Otter gin-
gen deze-ploeg begeleiden. T.b.v. F. Kleefstra vermelden we er even bijdat dit niet de bewuste G. '
Ótter Sr. betreft, aa-ngezien Fokke mij onlangs vroeg oÍ die som6 in het-eer$e had gespeeld. Men
werd ingedeeld in de 4e Klasse R en moest het opnemen_tegen ASC 3, BCV 5, Dr. Boys 9 en 10,
Drogehám 3, Eastermar 3, lt Fean 5, Hark. Boyq 5 en ONT 5. Aan het eind van de rit bleek men uit 17
wedstrijden 18 punten te hebben binnengehaald, gogq voor ongeveer een yijfle plaats in de eind-
stand. Van de 49 gescoorde doelpunten nam W. van l(alsbeek minstens de heltt voorzijn rekening.
Andere namen diè we nog tegenhramen zijn die van Joh. vanKalsbeek, K. v.d. Velde, W. Ntjdaln, S.
de Jong, F. v.d. Meulen, J. Otter, D. Numan, Q, van Veen, l-1. Oosterbaal, C.v.d. Spoel en R. Dam.
Deze laatste vermoedelijk als een soort vaderfiguur temidden van al dat jeugdig elan.

Een volgende keer verder met de prestaties van de diverse ieugd- elftallen.

Wordt vervolgd.

OVERZICHT 3e ELFTAL SEIZOEN 1 991-Í 992.

Hier is dan het verslag van het 3e elftalvan de v.v. Oldeboorn over het 2e halfjaar. De eerste wedstrijd
moesten we tegen Thor thuis, het werd een 5-0 nederlaag. De volgende wedstrijd was uit tegen
Wispolia het werd een nipte nederlaag , 2-1. De 3e wedstrijd moest ttruis worden afgewedct tegen
Langealaag, het werd een 3-1 ovenrinning voorde gasten. De volgende wedstrijd zou een omme-
keer worden, want thuis werd ervan FFS met $3 gewonnen. Met volle moed gingen we er in de vol-
gende wedstrijd tegenaan. Het werd een 3-2 overwinning tegen Joure. Daama hram Wispolia op
bezoek, met de gedachten nog bij de vorige wedstrijd werd het een 1{ nederlaag. Toen kwam de las-
tige uitwedstrijd tegen FFS. Het werd een doelpuntloos gelijkspel. Voorde volgende wedstrijd moes-
ten we naar Lippenhuizen voor de wedstrijd tegen Thor, het werd 1-1. Met nog twee wedstrijden te
gaan, moest er eerst tegen Joure worden gespeeld, het werd maar lieÍst $5. De volgende en tevens
laatste wedstrijd van het seizoen was tegen de latere kampioen Langearaag. Deze verloren we met
3-O.Zo dit was het dan, met nog een ding te zeggen. lk heb dit gedaan in opdraót van de leider, Jan
Bethlehem, die wat last had van een zomersteek en willen wrj de sponsorïnus en Els bedanken voor
de gastvrijheid bijde wedstrfid (de shirts natuurlijk) en na de wedstrijd vooreen gezellig babbeltje.

Totvolgend seizoen.



WEDSTRIJDVERSLAGEN
QVC B1 . OLDEBOORN 81

Zalerdag I mei moesten we uitspelen tegen QVC (Stavoren). Thuis hebben we hier met
7-0van verloren. We begonnen vrijgoed. ln de eersteS min. haitden we al bijna een goal. We
hadden eerst veel kansen,. maar we kwamen toch met 1_0 achter te staán; GeràrO Wei_
denaar maakte zijn eerste doelpunt in decompetitie (e.d.). We kregen nog weíkansen, maaï
die drongen tgch niet ver ge-llogg door. Douwe had no$ een goeï scho-t, maar dezé werO
gestopt door de keeper van QVC. We gingen met een 1_O achtérstand aan de thee. Er werd
niet gewisseld in de rust, want we wargó mp! Orecies 11 man. De tweede helft begon vrij goed,
maarwe konden hetvandqqgrrietvinden. lntegendeel, wantervloog ons nog eei om dêóren.
Het werd zelfs nog erger.^QvC maakte 3 -0. Dó laatste seconden tikten wej'. Uiteindetilrver-
loren we met 3_0van QVC.
Hoogactrtend, Het tuigvanBl .

ZATERDAG 16.5 -92 OLDEBOORN- BOYL

De eerste helft stonden we met 5_0 achter en de coach van de andere ploeo die zei dat Tsierk bui-
ten spel stond, maar dat was ni-et zo. Rust. De tweede helft maakte ïsje*-t_s vooróns ááàme
maalite Tjilqe 2-5 en toen de ldatste maakte Albert dit wás oe êËóótaÉà: g_s-. DàtógËista;der,
Boyl, speelde met minstens 5 c-spelers volgens hun leider hadden zij toestemmingtá;dé Oono.

Horst Neuenschwander.

AKKRUM Dï - OLDEBOORN Dí

Dinsdag 12 mei hebben we tegen Akkrum gevoetbald. Omdat er twee .speQrg óop-het laatste 
1'

momenlèafgebeld hadden moestHendriknog proberenom ertwee-spelerc.bijte krijgen..Naveelbel-
len en praten lukte dit. Rienk en Wietse gingen mee. Toen we in Akkrum kwamen had Hendrik de
strirtlesvergeten. Zekerdoordedrukte methet bdlen. BennieBrander, deschei{qrq9h_ter, wildevoor-
datrleweditrijd begon, Rienkz'à pasje zien,maaromdathiivoorde eerste keerD'sfluittg, wist hiiniet
hoe oud deze-spelèrs moesden zijn (???\. Wij voetbalden leuk en met de rust was het 0*4 voor ons.
Na de rust wiHé Bennie B. Rienk zijn noppen zien en zei dat de noppen niet goed waren. Bennie had
het op Rienkvoorzien en fluitte steeds voor niet gemaakte.overtredingen. Hendrik werd ontzettend
boos'en ging hetveld in. Rienk en Hendrik moestán van de heer Brander hetveld 3f ..Ïoen gingen we
allemaalÍaÀ het veld aÍ. lde zei: "spylje mar efkes troó". We speelden verder en hebben gewonnen
met 0_9. De goals zijn gemaah dooÍ Wietse 5, Albert 2, Sander 2. Na afloop hram Bennie Rienk ver-
tellen dat hij had na- gédacht (!!!) over de noppen en deze waren toch wel goed.
Sanderv.d. Velde.

BOLSWARDIA C2 _ OLDEBOORN Cl

We moesten woensdag 13 mei om hraÍ. ov.er vijÍ weg! We waren er ongeveer om kwart voor
vijÍ(!?!?). Toen moesten-we ons snel om- kleden, niant víe moesten om zesÍur al voetbalten. Jelle
gaf de opstelling e! !99l.ginggn w.9 h9t vqlp op, ye liepen ons nog.wat warm, en toen tiep Thony
opeens.tegen de.comeMag aan,.die direct brak. Toen gaÍ de scheldsrectrter n'et fluitsignaà|. Eerst
ging het wel goed,. maar nlar ee.n tijdje scoorde BolswaÉia tocn en naar een tijdje nog tfiee. Óe eer-
ste helft eindigde in 3-0. Rgst. ln detweede helft hadden we nog welwat kaírden, róaarwiibenut-
ten er geen een van, maar Bolswardia maakte er nog weltwee, zódat de eindstaná S - 0 wehC.

Scirijver dezes niet bekend (red.).



EINDSTAI{DEN CONPETTTIE SETZOEIT 1991-1992 V.V. OLDEBOORII.

ZONDAG SENIOREN (51 )
1E XLAssE (EOz)

1 BAKHUIZE}' 1

2 5T.AN}IAPAROCHIE 1

* ] OLI'EEOORH 1

4 5.C.5. 1

5 005ïERLITTEil5 1
ó o.D.v. 1

7 AI.IELANDIA 1

E OOSTERSÏREEK 1

9 ELUE 8OY5 1

10 SPORT VEREE}IÏ 1

11 5.V. 0.D.I.5. 1

ZONDAÊ SEilIOTET {'Í)
REs. ?E KLAssE C (EO9)

1 ROOD 6EEL 4
Z sNEEK HOVIS 4
] TERsCHELLIN6IE9 2
4 sPARTA'5' ?
5 BLAUIJHUIS 2
ó R.E.s. 3
7 BAKHUIZEN 2
E I RH5U}I ?
9 6.A.V.C. 2

1O LE}TI.IER .BENTEX 3
*11 OLDEEOORN ?

ZONDAG SENIOREN (51 )
4E KLAssE P (E34)

1 LAN6EZLIAA6 3
? THOR 4
I 5.C. JoURE ?
4 IJ IsPOL I.A ]* 5 OLDEBOORN 5
ó F.F.s. 4

ZONDAG SENIOREN (51 )
4E KLAssE F (E24]

* 1 OLDEBOORN
? TIJNJE
] OLDEHOLTPADE
4 V.V.BOYL
5 UDIROS
ó OLYPHIA

4
3
5
3
4
5

ZAIERDAG B.JUNIOREN (03]
6R0EP 4 (253)

10.v.c. 81
* E OLDEBOORN 81

3 DE GRIFFIOEN El
4 SPORTCLUB 91
5 5.V. H.D.ï. 81

ZATERDAB C-JUNIOREN (04)
6R0EP 4 (353'

1 BOLSUARDIA CZ
2 OLDEHOLÏPADE C1
3 UOUDSEND C1
4 HILDAIT Cl

I 5 OLDEBOORN Cl

TOTAAL sÏAND
65PT V T

34 59- 12
2E 55- 21
2E 51- 3l
2t 55- 3E
2g 33- 302g 22- 27
lE 4ó- 3E
1ó ?5- 40
15 28- s?
14 tt- 45
4 15- 6ó

1 sPORïCLUE
2 V.V.BoYL
3 JUBEEGA
4 OOSTERSTREEK

t 5 OLDEEOORN
ó AKKRUI{

1 IJAR6A
2 AENEIJ I RDEN
3 OUDEHASKE

* 4 OLDEEOORN
5 I RNSUI{
ó RENADO

10 1E 4E- 3
10 lE 39- 11
10 E 23- 1E
10 7 11- 

'410 6 24- 30
10 3 9-5E

10 17 57- 1ó
10 14 4A- t1
10 12 37- 32
10 E ?9- 33
10 E t5- 45
10 1 14- 55

10 lE Eó- 5
10 lE E2- 2
10 12 15- 31
10 7 10- 3ó
10 4 12- 49
10 1 4-E4

10 1E ó1- 3
10 í5 ó3- 13
'10 1l 48- 1E
10 E ?O- 40
10 4 12- 5ê,
10 2 9-E5

ZATERDAB D-PUPILLEN (05) ÏOTAAL STAND
KLAS 41E 65 PT V T

2tt
20
?ct
20
20
20
?o
20
?0
20
?0

ZATERDAG E-PUPILLEN (Oó) TOTAAL STAND
KLAS 5?7 65 PT V T

D1
D1
D1
D1
D1
D1

F2
F?
F?
F?
FE
F2

TOTAAL STAND
65PÏ V T

?0 5ó 1s5- 27
?0 31 ó9- l0
20 2? 44- ?5
29 ?? 40- 40
20-21 36- 34
?0 ?0 50- 45
20 19 4E- 41
?0 1? 37- 46
20 1E 34- 39
?ct E 1E- E1
20 4 ?7-1gO

TOTAAL STAND
65PT V T

10 15 2E- 10
10 13 19- 10
10 10 22- 25
10'10 13- 19
10' 7 15- 24
10 5 7-16

TOTAAL sÏAND
65PT V T

10 1ó 2E- 11
10 14 34- 18
10 15 1ó- 10
10 7 15- ??
10 6 "t1- Z?
10 4 1?- ?6

ÏOT.AAL 5ÏAND65PT U T

E1ó 3E- ?
6 10 ??- 1E
E E 11-?1
E 3 11-?9
E 3 E-?7

TOTAAL STAND
GSPT V T

711 ?9- 9
8 11 1E-',14
7 9 17- '12

E ó 9-13
E 1 4-2?

1 IJARGA E1
2 BLUE EOYS El

I 3 OLDEBOORN El
4 IJIsPOLIA E1

5 LAN6EZUAA6 El
ó THOR Ë1

1 ROOD 6EEL Fl
? L.A.C. FRISIA F1
5 Lr. Lt.s . Fl

* 4 OLDEBOORN Fl
5 L'AR6A F1
ó IRNSUIí F1

ZATERDAG F-PUPILLEN (07] ÏOTAAL STAND
KLAS ó12 65 PT V Í

ZATERDAG F-PUPILLEN (I]7) TOTAAL sTAND
KLAS ó41 65 PT V T

APOLLO ENGINEENINC.
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VOORLOPIGE ELFTALINDELING VOOR HET SEIZOEN 1992.1993.

Na de gehouden bespreking tussen bestuur en de leiders van {e seniorenelftallen op 3-6-1992,\oua-
men we tot de conclusie dat er met ingang van het seizoen 1992-1993 voor twee elftallen, nl. het
tweede en derde, wel een hele smalle basis was. Bijde huidige stand van zaken hadden deze teams
het komende seizoen geen elftal op de been kunnen brengen. ln overleg met de leiders is toen beslo-
ten om te trachten een evenredige verdeling van de spelers te laten plaatsvinden. Hierdoor hebben
zich enkele mu tatiesvoorgedaan tenopzichtevan hetvoorgaandeseizoen. Wjhopen echterdateen
ieder zich hierin kan vinden, zodat wij toch met vier seniorenelftallen de compáitie in kunnen. Mocht
dit onverhoopt niet lukken, dan zal er een elftal teruggetrokken moeten worden. Uit onderstaande elft-
alindelingen blijkt echter wel dat alle elftallen uit ca. 15 spelers bestaan. Dit houdt met name voor de
lagere elftallen in dat men niet voor ieder wisse wasje kan afzeggen voor zondags. Hierdoor kunnen
de leiders en de elftallen (je medespelgLs) p..mstig gedupeerd raken. Dus hereÀ, zondags en op de
training er met z'n allen tegenaan (hopelijk blijven schorsingen en blessures het komend óizoen gro-
tendeels achterwege), dan moet het met onderstaande indpling het komend seizoen lukÈen.
Mocfiten er toch nog onverhoopt problemen zijn, neem dan even contact op met de desbetreffende
leider.

Oldeboorn 1.

1. S.W. Smink (keeper)

2. H. v.d. Berg (keeper)

3. H. Oosterbaan

4. J. v.d. Woude

5. Joh. Poepjes

6. C. Reitsma

7. F. van Warmerdam

8. S. Oosterbaan

9. J. ïjsma
10. H. Veerman

11. S. Veenstra

12. S. Bergsma

13. A. Faber

14. S. Akkerman

15. S.K. deJong

TrainerJ. v.d. Berg

Leíder W Veenstra tel. 1 531

Trainingen:

Dinsdagturijdagavond 20.00 u.

Eerste training: dinsdag 1 l/8.

Oldeboorn 2.

S. Mnk (keeper)

B. Haspels

H. v.d. Meulen

l. Sinnema

W Huisman

J. Voolstra

W. van Kalsbeek

J. Meester

R. Jelsma

M. Dam

J. Akkerman

J. Wierda

E. v.d. Woude

(P. ïjsma)

Leider Joh. Fokkema tel. I GG7

Training:

Donderdagavond 20.00 u.



M.A.G. Koedijk / administratie-,
belasting- en adviesbureau

voor uw administratie,

alle belastingzaken

en bedrijsadviezen

voor zowel ondememers
als partikulieren

Prive:
P. Folkertsmaheme 39

8495 JB Oldeboom

FA. IJ. Rodenburg
het adres voor al Uw:

Hengelsportbenod igdheden

werphengels

werpmolens

koopmans verven

klompen

laarzen

Achterom 1

Telefoon 1452
Oldeboorn

CONCEPT INDELING ZAALVOETBALCOMPETITIE SEIZOEN 1 992
(Deze indeling is dus nog niet deÍenitief).

4e Klas D (018)

Apollo Eng.2

Avanti6

BlauwWit'34 6

Bijde Put 3

Comme Ci Comme Ca 4

Foarut 3

GAVC 6

MKV'29 6

Spikerboor'87 3

z'IF 4

4e Klas E (019)

Apollo Eng. 1

Avanti5

Blauw Wit'347

Bijde Put 4

Comme Ci Comme Ca 3

Foarut 2

GAVC 7

MKV'29 5

Rood Geel 2

Spikerboor'87 4

1 993.



INDELING JEUGDELFTALLEN F. PUPE . ruPJD. PUP

F- ï/F2 pup.

1. Arjen Watzema

2. Jelmer de Jong

3. Egbert Meetsma

4. ErikWesterhoven

5. AnthonyVink

6. Sander Postma

7. Menno Boerhof

8. HendrikdeJong?

9. LammertWagenaar

10. Rinke Beimin

11. Jan Meester

12. GerritScheffer

13. Bouke P.KleeÍstra

14. Remco Rijskamp

15. Ate deJong

16. Gysbertv.d. Heide

17. Symen Kalsbeek

18. Bart Westefioven

19. Ate deJong

20. Erwin Hiemstra

21. (Marten Huisman)

E - pup.

Ronald Rodenburg

Jelmer Beimin

NioVeld

Jan Nieuwland

Dennis van Marrum

Joh. Watzema

Johan v.d. Sluis

Robertv.d. Tore

Jelmerv.d.Berg

Ate Bergsma

Theo Huisman

Johannes Nijdam

D- pup.

KlaasVoolstra

Harm WaEema

Sanderv.d. Velde

Marten Meester

Hedde Hoekstra

Jeroen Groetelaars

Ronald Wilkens

Heinz Webers

Germ Bouma

TjerkAkkerman

Hans Romkema

Tjitze Nijdam

Horst Neuenschwander

AlbertNijholt

Rene Eijzinga

4,
*"á?***,

'oa6tëé 

rae



ln onze rubriek "lnterfioetie" deze keereen profielscfretsvan: Een van de grootste (kleinste) vrou-
welijke stpportsilers die Oldeboorn rijk(glis. Og!.qc.huwt zij zondags niet om als het even kan loten
te verkopen bij het eerste elftal. Naam: Ëea HUKS

Geboren: 25_2_64

Gespeeld in: AVG meisjes 1, Wez Wis meisjes 1,

dames 1, dames 2 (volleybaldus)

Roken/alcohol: beide

Kan sex voor de wedstrijd:

Besteboek:

Beste Íilm:

Beste acteur en/of actrioe:

Lievelingskost:

Hobby's:

jazeker(nee, C.R.)

Dodenwake Stephen King

Nightmare on Elmstreet

Jack Nicholson en Bette Midler

bloemkool met sausje, zoals mijn
moedermaakt

zievraag3 en 5

Mooistevrouwen/oÍ man: Rob Lowe

Favorieteclub: PSV

Favoriete speler: Kieft (skeetsje)

Televisieprogramma: Match Barend en van Dorp,Triviant

Favoriete andere sport: voetbal, schaatsen

Onderschatte voetballer Pieter Huistra

Overschattevoetballer: Brian Roy

Hoogtepunt: datvertelik lekkerniet........

Dieptepunt:

Beste krant en/oÍ tijdschrift: is die er dan?

Slechtstekranten/of tijdschrift: de roddelbladen

Een hekelaan: liegen

Bewondering voor: Willibrord Frequin

Kwalvan devoetballerij: Maradonna

Wie wilt U graag nog eensontmoeten: Paulde Leeuw

Wie nodigrt U niet uit op Uw verjaardag mezelf , ik ben er al

Wat U verderaltijd al eens kwijt wou: m'n ei



Vlak voor de start van de oompetitie had het 4e elftal nog geen leider, het hele dorp was "doorgelicht",
maar geen leider te vinden. Jàmmer; want dit elftal hadïóor de corpetitieitart ai tampiónipreten-
ties, ei waren zelfs. ergels op een "iigaren" kantoor al vedettenamen in een computer gestopt (er
werd dus.geen kinderspelverwacht). Maartoó waar blijft de juiste leiderom dit colËàief lened niet
een goedvoetbalverstand te gSqn leiden? En...daar was hij-dan. Onder het genot uan f l.P.-borrel
was het Klaas Akkermans die de heerA. Nijholt wist te strikken. De "gouwe ou-we" voelde zich direct
thuisbij de "jonge ouwen" en dit zou gedurende de competitie ook we-l blijken. gr werO ót áig"rpr-
ken dat we woensdagav.ondzouden-gaan trainen (oánàve bij voetbá óó1.".1. p, à",nJnig óetrain-de spelers haalde je er dit seizoen duidelijk uit, denk maar aan de krommem acurf en stift" báiien van
Binnen o-, menig epn doelpunt in gen w'is goed voortwee punten, dat onze captain kt-aás À. nooit
trallt w.as goed te zien aan zljn "curf en stift"balbn die of op het bureau lagen of iir een gót ca. S0 m'
achter het vijandige doel. We_ weten dat onze leider deze'persoon opsteTt uit respect, maar ook dat
Jac. Knol b'v. ons sponsort..Sorry Klaas, maarwoensdagàvond is best gezelfig bn Oà f,aniineco;n-
missie ziet ons en iou graag komón. De blessures kwamàn ook om de hoek kijkËn, enf"là orOe bot-
ten begonnen te rammelen en te kraken,.spieren werden stijf en wilden niêt meer zoals 2O jaar
geleden. (de goepqle KNVB-jaren).. Dit alle.s. kon je herkennen aan de stank van Midalgan enÏjgerbalsem in de box en de conditie was te herkehnen aan de weinige roréri in Oe óáuiË6árengeleden hing er in ngl'Vgdett_e-hoekje" nog een asbak). Bandage *as ók niet uit den boie,sommi-
ge spelers zwachtelden hun lichaam in als was het beneden dè kruisbandgordelhet hooÍd'van een
lslamitische vrouw- Stel.je voor dat deze_ persoon*snotterig" wordt, Oan wáë het geen 'Ànjtift-snof
maar een "aanf lu itin gsshou/' (tolkwaardig onileed dus).
Een overzicht van een seizoen is niet "eásf, je hebt'niets bijgehouden van wat er allemaal op de
groene mat is.gebeurd. Wel herinneren we ons beide duels tégen Udiros, dat soort weOstiiláerizijn
fet,199m9n eigenlijk {e! waad: Natuurlijk is het resultaat behágrijk, maai àit soort eirtálÉn'àp deie
leeftijd is toch aan het "afkicken". Soms wordt dat vergeten, maaión f,àt gezonde verstand dÏent bij
ons hoog in het vaandel te staan. Denk ook aan de scheidsrechters, *e *ïlen toch allemaal dat ooli
de heerv.d. Laan voor zijn hobby en plezier op het veld staat. Als zulke mannen in het anyart liever
thuis zwarte koffie gaan drinken, kunnen wij zoveel melk bij hun koffie doen als we maar willen en
maar "shaken", nu dan blijf je shaken en kunnen wij het zelf ri,el "shaken" zondagsmorgàns.
De mooiste wedstrijd was geloof ik, de eeptg uit fegen Langweer, 

=o 
n, en Oaï regËnOé net pilpe

telen en met een $0 ru.ststánd gingen y.e de boy in (intusqeniad Tjibbe van R. een ÉalverkeeiObp
het hoofd gekregen en liep als eón [ekefilmeendje roàd te dollen, zetÍsonOerde doucfre avom hij noi
kwakend rond, later.bleek hij zijn positieven weér terug te hebben gekregen, nou ja,
terug, als je tegq ílq"q A,.zegt; Meneer Dijfstrg kan i-r morgen oókvril [rijgen, mgír trooto staat niet
naar werken. Toch is het allemaal weer goed gekomen, een iveekje nruUa Ëeett néá go"d óàaan).3-0 werd weggewerkt, we knokten ons l"qr "91 

3-3 (i-i. at weer eens gezienl. ón=á rËpeïóoeo ih
vorm, maar helaas 2 minuten voor het einde 4-3 vooilangweer. Sneri, heel sneu, maaiivieïrainOe
er ook 3l wegr, j.rig.Ua, Binne O. Ga. 4 sec. voor het einde áaakte deze'spáet nog'+a-Ni;nófi Oretg-de met onmiddellijke. ontslag als het. iedere 

-lg..ndgg zo gaat. Akke náai UruinË Oonensoep ha?
Langweer in een qqrt:gzqnÉag" omringd en Nijholt Ëeer ót wet een Éàri" "beschetén", ááar wie
niet na zo'n wedstrijd. olyphia uiiwas de wegstriidvan de niet-bridg"opd'krappe Gr ovánrinning,
pu9 ook een knappe. Sneeuw- en hagelbuien werden getrotseeid, ón enkele na-zaat van onze
Dehaarde voorouderc kreeg_te maken met het hagel natuurelement, it citeer SietseJ.; terdo*e
r_nyn kop is gjin "gotsjepannè".
Gelukking was monteur Hendrik N. ook mee en heeft Sietse zijn hoofd na een paar biertjes keurig uit-gedeukt.

ftlog 91kele anecdotes die gebeurden in het aÍgelopen seizoen. Zo was er een thuisrredstrijd dat de
heer Uilke.N, 4n badhanddoek was vgrg_qlgn, in oe pauze wou Uilke wà gewisselo woroen, àn eu"n
later stond hij keurig droog langs de lijnlwie zi;n nahàáóeÈÍÍË náeit óËóruirt weet aleen de mis-



bruikte en nat naar huis geÍietste speler. Ook Meinie K. zorgde voor een sorrt "eigen doelpunt", alleen
was deze goal niet rechtstreeks via Meinie zelt, maar via de kinderaóeidssnoqpwet. Wat was het
geval. Thuís tegen Tijnje kregen de bezoekers een oomer,op hetm-ome$ d.at Ïinig deze nam vroeg
Íleinie zlln zoótje: fiàit ik wolgraech cfrips yn'e kantine keapje". Meinie.draait zich om om te zeg-
gen dat het wel niag. Het hoofd niet bii de komendg ba! dus, Harm Ovenrviik had het hooÍd wel bij de
ód en knikte ook "jà", maar niet voor de chips van Meinie z'n zoonlie, maar voor een goal. Puur natu-
relscoren deed Harm dus. Zo zie je maar, bii ons vallen de doelpunten ookvia een groot con@rn
(Durk V. zal wel denken: "Helga heeft liever 1 zoutje in de hand da1 1O za$es 

-vol 
i.n h_et net").Tiibbe

Meester had ook een an aar seizoen, uit tegen Aengwirden had hij eindelijk zijn "kucfiel" moed gevon-

den, het roken in de pauze werd hem ookteveelen stopte prompt. Ziin plekjeveegde hijwelschoon,
je komt hem echt twóe keer tegen, maar Durk hrvam hii hij 1 keer tegen, en liever nooit weer. De-f$ng
ioeken onder Helga is echt nièt bkker. Resultaat: restvan het seizoen uitgeschakeld. Enkele ribben

werden ontzet en verbouwd, de revisie verloopt redelijk en komend seizoen zalde bebaarde barbaar
met de voetbalminnende achtemaam zich weer "heer en meeste/' op zijn stekkie als back voelen.
Overde bridgers is erdestijds genoeg geschreven, als men dit nog eenmaqlyggrflikt, kriiggl zij een
eigen betaald menu, dit aangepast door de menucommissie van ons elttal. Wij ziin bereid dit menu
samen te stellen met eventuele gastronomisciegevolgen.

Voor de rest wenst het 4e elftal U allen een prettige vakantie toe

INDELING VELDVOETBALCOMPETITIE SEIZOEN
1992 -1993.

Deze compgtitie heeft een deÍinitieÍ karakter. Bij de indeling is rekening gehouden met de voor
het seizoen 1 991 - 92 geldende promotie/degradatieregelin g.

VOOR DE GOEDE ORDE WJZEN WIJ U EROP, DAT HETVOEREN VAN VERDER CORRESPONDENTIE
NIETMOGELIJKIS.

(Bron: FVB Nieuws nummer 2l d.d.26-92)

Oldeboom 2
3e klas H < 818 >
Blauwhuis 3
Dronrijp 3
wH'veen 5
sc. Joure 6
Langweer 2
LemmerBentex6
Oldeboorn 2
Renado 4
Res
FcWovega
WZS

4
5
4

Oldeboom 1

1e klase(802)
Oldeboorn
SCAmelandia
Bue Boys
Boyl
ODV
Oldeboorn
Oosterlittens
Oosterstreek
SCS
Soortvereent
Thor
de Westhoek

Oldeboom 4
4e Klas O <822>

Akkrum 5
v.v. H'veen 6
Langweer 4
Nieuweschoot 6
Oldeboorn 4
Warga 4

A- junioren
(3e Klas B (113)

Bakkeveen A1
BlueBoys/
Oldeboorn
HaulenruijkAl
SportclubAl
v.v. Drachten A2
HaulerwijkAl
SportclubAl
TFS A1

Oldeboom 3
4e klas C < 821 >
Akkrum 4
GAVC 4
lrnsum 4
scJoure I
Oldeboorn 3
Warga 3

B - junioren
(3eklas D<211 >

BlueBoys/
Oldeboorn Bl
Houtigehage 81
ODV 81
ONB 81
Surhuisterveen B1
de Sweach 81



ln augustus zal de definitieve indeling worden vermerd.

Met ingang van het komende zaalvoetbalseizoen ziin er enkele nieuwe regels ingevoerd om hetspel nog sneller en attrakiever te maken.

I Voorde wedstrijd zalworden getost. Een aanvoerdersband isverplicht.
2'Zowel de 9 meter stippellijn als de 10 meter lijn verdwijnt Het strafschopgebied valt bin
nen de zes metercirkel

3 Er mag niet meer worden teruggespeeld op de doelman als deze in het strafschopgebied
staat Raakt hij hierin de balaan, dan wodt dit bestraft met een vrije trap tegen de rand
van. het straÍschopgebied.

4.De strafschoppunt komt een meter naar voren (rand 6 meter)
S.De afstand bij vrije trappen wordt S meter.
6'De scheidsrechter heeft de mogelijkheid om twee keertwee minuten te straffen. Daama
volgt definitieve venrijdering. Bii direkte venrijdering mag het team na vijÍ minuten worden
aangevuld met een nieuie sperer (dus niet de weggestuurde sperer).
7.Er mogen 6 wisselspelers op de bank zitten.
8.Drie seconden wordt vier seconden.
9'De doelman mag de bal (ook bijdoelworp) overat (ook bovenhands) heen gooien.
10' Niet alle lichamelijke contact is strafbaar. 11 . De voordeelregel kan ten alle tijde door de
scheidsrechter worden toegepast. ook kan hij door hand opsteken een uitgestelde straf
geven.

12'Êr mag gewisseld worden binnen drie meteraan beide zijden van de middellijn.
13. Bij een intrap mag men met 1 voet op de lijn staan.

Hopelijk zorgen deze nieuwe regels ervoor dat zich vele nieuwe zaalvoetballiefhebbers zullen
ftïil[|iJjfïJ.,ï'onze 

twee tearis (ziinde oe teams ÀÈrdÈÀg. 
-i;ái'óËóá*r;;;ii 

óiii"

vok tie met ho

verder verzoek ik olle leiders/qters mij z.s.m. olle mededelingen inzoke hetnieuwe seizoen te doen toêt<omérí. zóooi á uo"t net nieuwe seizoenweer een up to dote clurlcblod kon uitl<omen.
copy voor het eerste clubbtqà goqlnàineveren voor co. holf ougustus.Verderwens ik een iederdie oerZv.óroéboorn een worm horttoedroogt

Tot volgend seizoen.

tik voloo zon

Piet.



C- junioren (4e Klas E (328)

BCV C2

Bergum C2

Blue Boys/Oldeboorn Ci

v.v. Draciten C2

DractrtsterBoys G4

DracfrtsterBoys C5

Íl' pupillen (Klas 409) 1 1 - tal

Akkrum D1

GAVC D1

Oldeboorn Dl

osl '78 D1

Warga Dl

WWS D1

E- pupillen (Klas524)

Heeg E1

Makkum El

Oldeboorn El

RES E1

Schamegoutum El

WZS El

F1- pupillen (Klas624)

Akkrum F1

de Blesse Fl

Delfstrahuizen F1

GAVC F1

Oldeboorn Fl

Warga F1

F2- pupillen (Klas633)

DrachtsterBoys F3

GAVC F2

v.v. Heerenveen F2

Heerenveense Boys F3

Oldeboom F2

Warga F3

CORA Automatisering
l{eaze 7, 8/;95 HD Oldeboom

tel.: 0566.3-1788, fax : 05661-1788

ZOMER AANBIEDING
Computers, standaard voozien van:
1Mb RAM, 3,5" 1,44Mb diskdrive, 40Mb/28ms harddisk, 256K8 VGA kaart,
14" VGA zwalíwit beeldscherm en toetsenbord

80286-16Mhz
80386SX-16Mhz
8O386SX-25Mhz
8038&33Mhz, AlKb cache
80386-4OMhz, ê4Kb cache
8O486SX-20Mhz
80486-33Mhz, 256Kb cache
80486-50Mhz, 256Kb cache

Meerprijzen:

85Mb/1gms harddisk i.p.v. 40Mb
120Mb/18ms harddisk i.p.v. 40Mb
SVGA kleurenscherm i.p.v. zwartÁrtit
1 Mb RAM geheugenuitbreiding

Prijzen: incl. BTW

vanaÍ
vanaÍ
vanaÍ
vanaf
vanaÍ
vanaÍ
vanaÍ
vanaf

t 1.8í),00
t 1.950,00

t 2o5o,0o
t a4íJíJ.,N
Í 248t0,@
t ?.7m,@
t 3.4(n,00
t 4.500,00

t 3(xt,0o

t 5oo,0o
t 460,00
t loo,oo

Garantie: 24 maanden


