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Van de redaktie.

Clubblad nummer twee is weer bij jullie door de bus gegleden (en misschien nog wel meer
(on)zinnige post). Deze keer gelukkig weer gevuld met de nodige verslagen, het "interfjoetje",
"Uit de oude doos van..Koos", het overzicht van Albert Nijholt etc., etc. Echter mijn brievenbus
(die overigens is gevestigd aan de J. Benedictusstr 33) is tot op heden nog niet overspoeld met
fotomateriaal uit het verleden van de v.v. Oldeboorn. Mocht daar nu geen verandering in
komen, dan ben ik genoodzaakt om maar weer te stoppen met deze rubriek. Dus de keus is nu
aan jullie. Wat betreft het aktieve veldgebeuren (om er maar een term van "de Generaal" in te
houden) zijn de competities al weer in volle gang Ook hier doen zich nu al reeds de nodige
problemen voor vanwege spelersgebrek. Hopelijk zorgen we er met z'n allen voor dat er tijdens
het seizoen niet opnieuw elftallen moeten worden teruggetrokken uit de competitie. Heuglijk
nieuws was er ook, nl. dat onze E-pupillen nu ook ziin voorzien van een shirtsponsor, en wel
Fluid Systems uit Drachten. Minder leuk nieuws was overigens weer dat we bericht ontvingen
dat er twee van onze aktieve leden waren opgenomen in het ziekenhuis. We hopen echter alle-
maal dat Jan Bethlehem en Pieter Poepjes weer gauw onder ons zullen zijn. Jongens, ontzet-
tend veel beterschap toegewenst.

Veel leesplezier maar weer, en denk vooral niet teveel aan, en buiten dat, kijk zeker niet teveel
naar mij.

Piet.



WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN 1919.27 19

ZATERDAG 19 SEPT.
113 545 SPORTCLUB A1 . A/B COMB. A1 15.00 U. J. ROOKS
211 558 A/B COMB. 81 - ODV 81 10.00 U. (OLDEBOORN)
328 641 DRACHTEN C2 - A/ts COMB. C1 10.00 U.
409 0773 oLDEBOORN Dl - WWS D1 10.00 U.
524 0961 OLDEBOOHN E1 . HEEG E1 9.15 U.
6241122 AKKRUM F1 . OLDEBOORN F1 11.00 U.
633 1148 GAVC F2 - OLDEBOORN F2 10.00 U.

ZONDAG 20 SEPT.
802 511 OOSTERSTREEK 1 . OLDEBOORN 1 14.00 U. A. NIJBOER
818 593 OLDEBOORN 2. DE BLESSE 411.00 U.
821 259 S.C. JOURE I - OLDEBOORN 3 13.00 U.
822 261 HEERENVEEN 6. OLDEBOORN 4 IO.OO U.

ZATERDAG 26 SEPT,
113 il3 BAKKEVEEN A1 . A/BCOMB. A1 14.00 U. E. DE BOER
211 559 HOUTIGEHAGE 81 . A/B COMB. 81 lO.OO U.F. V.D. HEIDE
328 641A/B COMB. Cl - BERGUM C2 10.00 U. (OLDEBOORN)
409 0774 AKKRUM Dl . OLDEBOORN D1 1O.OO U.
5240%2 R:E.S. E1 - OLDEBOORN El 10.00 U.
6241125 oLDEBOORN Fl - GAVC F1 10.00 U.
633 1151 OLDEBOORN F2 - HEERENV. BOYS F3 1O.OO U.

ZONDAG 27 SEPT.
802 OLDEB@RN 1 VRIJ
818 594 LEMMER BENTEX 4 - OLDEBOORN 2 11.00 U.
821 257 AKKRUM 6. OLDEBOORN 3 12.00 U.
822 26l OLDEBOORN 4. NIEUWESCHOOÏ 6 IO.OO U.

ZAALVOETBALPROGRAMMA APOLLO ENG INEER ING.

WOENSDAG 9 SEPT. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
019 APOLLO ENG. 1 . FOARUT 22O.OOU.

WOENSDAG 16 SEPT. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
BEKER APOLLO ENG. 1 - DE HARKEMA 1 20.10 U

MAANDAG 21 SEPT. CAMMINGHAHAL LEEUWARDEN.
019 BLAUW WIT'34 7 - APOLLO ENG. 1 21.00 U.

WOENSDAG 30 SEPT. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
019 APOLLO ENG. 1 . TRYNW. BOYS 3 20.10 U.

WOENSDAG 7 OKT. DE WESTERMAR BERGUM.
019 V EN V'68 1 . APOLLO ENG. 1 22.00 U.

OOK DIT SEIZOEN ZAL ER HOPELUK WEER REGELMATIG EEN CLUBBLAD VERSCHUNEN.
ECHTER ZONDER DE NODIGE WEDSTRUDVERSLAGEN ZAL DIT NIET MOGELIJK ZUN. DUS

HEREN LEIDERSISPELERS:

DENK OM DE WEDSTRIJDVERSLAGENIIIIII



Ult de oude doos van....Koos.
ffekst S. Huisman).

Ook veertien jaar geleden werden er eens (op
nadrukkelijk verzoek) twee zaalvoetbalteams
ingeschreven en bleek het achteraf zelfs niet
mogelijk 1 team in stand te houden, mede door-
dat selectiespelers op de donderdagavonden aan
de trainingen dienden deelte nemen.-Veel admi-
nistratief werk en speuren naar coaches;waren
weer eens overbodig geweest, om nog rnaar te
zwijgen over de opgelegde hoge boetes.
Eveneens werd destijds bij de jeugd al dê'aanzet
gegeven voor een meer gerichte training door het
inschakelen van gediplomeerde trainers. Dat
waren ook toen al H. van Dijk en verder H.
Vlàgenaar. Alleen de E-pup. moesten het nog
met Jan de Jong doen. De diverse leiders, die
voorheen de trainingen verzorgdeï, bleven overi-
gens assisteren. Deze groep bestond dat seizoen
uit W. Zandberg, W. Visser, S. Teunissen, B.
Haspels en P. Rodenburg. Vanwege studierede-
nen droeg Haspels het jeugclsecretariaat over
aan van Dijk. De B-jun. waren ingedeeld bij DWP,
Heerenveen 2B., Heerenveense Boys 28, Joure
28, Nieuweschoot, Oudehaske, Read Swart,
Flenado en Wl. Zoals eerder vermeld geen A-
jun. in de competitie dat seizoen, en zo kon men
alsnog beschikken over een paar spelers die
aanvankdijk hoger waren ingedeeld. ln de diver-
se verslagen ontdekten we o.a. de namen J.
Meester, R. Huitema, G. Msser, A. Akkerman, H.

de Vries, G. Heerma, J. v.d. Woude, Harmen
Numan, Joh, Fokkema, T. Jelsma en J. de Boer.
Men bleek niet bijster sumsvol getuige de tus-
senstand in het voorjaar. De oogst bedroeg toen
zes punten uit twaalf wedstrijden. Dat seizoen
kwamen wederom twee c-elÍtallen in aktie. De
C1-jun. moesten het opnemen tegen Heerenveen
2C, Heerenveense Boys 2C, Langezwaag,
Oldeholtpade, ïjnje, Udiros en Wolvega 2C. Ook
deze ploeg grossierde niet bepaald in punten.
Per 5 april had men er slectts drie bijeen weten
te sprokkelen. Aan het begin van het seizoen zag
de spelersgroep er als volgt uit: J. v.d. Wal, S. de
Roos, K. Heida, P. Jelsma, J. Brouwer, R.
Veninga, J. Akkerman, J. Dijkstra, M.
Roggendoí, J. Vsser, H. Dijkstra, E. Bokma en
S. v.d. Meulen. Oldeboorn 2C kwam aanzienlijk
beter voor de dag en had begin april reeds 15
punten uit dertien wedstrijden behaald. Hun
tegenstanders waren Akkrum 2C, GAVC 2C,
Heerenveen 3C, Heerenveense Boys 3C, Joure
5C, Mildam, Bead Swart, Terhorne en Tjonger
Boys. De volgende namen werden vermeld: E.
v.d. Krieke, R. Tijsma, R. v.d. Veen, P. Ypma, J.

de Groot (Theo?), R. de Groot, H. van Diik jr., H.
Numan, P. Rodenburg, G. van Kalsbeek, R.
Veltman, Joh. Poepjes en D. Rodenburg. ln een
poule met Langezwaag, Wispolia, Oldeholtpade,
ïjnje, Read Swart, FFS en Mildam bungelden de
D-pup. na 10 gespeelde wedstrijden nog onder-
aan. Drie schamele puntjes was het resultaat.
Voor deze puntjes zorgden F. KleeÍstra, J.
Wierda, S. Grootenhuis, O. v.d. Meulen, S.
Visser, H. Pasma, J. de GraaÍ, G. de Boer, T.

Poepjes, H.J. Lolkema, T. v.d. Wal en S.
Oosterbaan. Meteen maar verder met de namen
van de E-pup., nl. H. Brandsma, F. Spoelstra, J.
Vsser, W. VeÍtman, T. ïgchelaar, C. Mulder, R.

Kooistra, J. Teunissen, W.J. Ykema, E.
Zwaagstra, H. Bouma, J. Bouma en Joh. Tijsma.
ln de loop van het seizoen zou deze groep nog
geregeld worden uitgebreid. De FC ïkkie Foarut
had na elf wedstrijden een puntje weten te
bemachtigen. Als tegenstanders Íungeerden de
meeste verenigingen uit de nabije omgeving. Op
een gegeven moment dreigde men tot harde
akties over te gaan toen in het clubblad het
beric{rt verscheen dat hun trainer in de nachtelij-
ke uren had uitgeprobeerd of een gewone Íiets
misschien ook als waterfiets dienst kon doen.
Voor de A-, B- en C-jun. waren er ook bekerwed-
strijden vastgesteld, maar de resuttaten zijn niet
te achterhalen. ïjdens de kerstvakantie werd er
ditmaal in Leeuwarden gezaalvoetbald en onze
jeugcl wist een paar leuke inddentele surcesies
te boeken. Een feestavond was er op 2 dec.,
waarbij de muziek werd verzorgd door de
"Crisito's". Sinterklaas verscheen tegen elf uur op
het appel en nam de zijdeur om niet het risim te
lopen beneden te blijven plakken. Later werd er
nog een spelmiddag voor de jeugd georgani-
seerd en uiteraard was er weer de jaarlijkse
schutjasavond. H. Schriemer wist voor het eerst
in z'n carriere beslag te leggen op de beker. De
bediening in de kantine werd dat seizoen ver-
zorgd door "Maywood", oftewel de dames G.
Reitsma en C. Rinsma. Thans alweer een jaar
aÍgewerkt en een volgende keer verder met het
seizoen 1979-'80.

Wurdt Íuortset.

1?
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Wie oh wie is er bereid om vrijdagmiddag onze twee vel-

den te voorzien van een paar fraaie witte lijnen????
Met de nieuwe grasverf die we momenteel hebben is het
waarschijnlijk mogelijk om eens in de twee/drie weken de

lijnen van een nieuw laagje te voorzien. Kortom een
kwestie van een p4.ar uurtjes per twee/drie weken.

U wilt toch ook dat er,tijdens het weekend volop wordt
gespeeld op onze terreinen?

Belangstellenden kunnen mij bellen. Tel. 1807.
Piet ïjsma.

IJ
Voor een leuk stukje muziek voor onze thuiswedstrijden zoeken wij voor onze

installatie nog een
lOO VOLTS VERSTERKER VOOR MAX. 25 WATT LUIDSPREKERS.

Tel. 1807. Piet ïjsma.

;1

Wegens ziekte van de leider van Oldeboorn 4, Jan Bethlehem, is Siebe Hielke van Zinderen tij-
delijk bereid gevonden het leiderschap van het vierde elftal op zich te nemen. Hopetijk krijgt hij
van alle spelers de volle 1@"A medewerking.

Het bestuur van de v.v. Oldeboorn wenst Jan Bethlehem en Pieter Poepies ontzettend veel
beterschap toe, en we hopen dat jullie spoedig weer op ons sportveld zijn te bewonderen.

Hierbij wil ik Harm O. en Jan M. bedanken voor de bezorging en afwerking van het club,blad.

Het bestuur van de v.v. Oldeboorn doet een oproep aan alle leiders/spelers van elttallen die op
hun speeldag als laatste ploeg gebruik maken van het sportcomplex.
De elftallen die op zaterdag spelen dienen de kleedkamers schoon achter te laten. Dit houdt in:
de vloer met de trekker schoonvegen tot rondom de afuoer, het afval in de vuilnisemmer.
Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de elftallen die op zondag thuis spelen. Echter hier wordt de
laatst thuisspelende ploeg verzocht om de netten achter de goals omhoog te hangen en de cor-
nervlaggen op te ruimen.
Overigens dient ieder elftal na een training of wedstrijd cle kleedkamers schoon achter te laten.
De leiders worden verzocht hierop goed toezicht te houden.

Aangezien er momenteel niet bepaald een overschot is aan seniorenleden, kunnen we er bij
het tweedelderdetuierde elftal nog wel enige leden bij hebben. Dus Boarnsters kom op en "Join
de v.v. oldeboorn". opgave kan geschieden bij Binne oosterbaan tel. 176g.

L-



Boornbergum 2 - Oldeboorn 2

Met het nieuwe seizoen in aantocfrt, is het zeer
verstandig CIT eerst een paar oefenwedstrijden te
houden om te zien nof we het nog wel kunnen'.
Zondag Í6 aug. j.l. was de eerste gelegenheid
voor het tweede team. 'Een goed begin is het
halve werk*, zegt men. Het begin: waar g van de
14 opgestelde spelers kunnen, willen, mogen
komen. Sprokkelen dus voor de leider, die zelf
om 10.37 u. nog eens komt'oanskiten". Qm het
goed te maken dat hij (veel) te laat is, spqelt hij-
zelÍ ook mee. Boarn had het eerste bálèontact
dus in het veld. Het eerste half uur geven de
twee ploegen elkaar niet veel toe. Boornbergum
(BB) heeft wel meer kansen om tè scoren, maar
laat ze onbenut. Rond 11.00 u. is daar de eerste
"ernstige" blessure; Jan M. krijgt een tik op z'n
neus, die spontaan begint te vlóeien (dat ging
gemakkelijk, want het was nog een beetje dun
volgens een van z'n medespelers), maar na
eventjes langs de lijn te hebben gestaan, duikt
Jan het strijdgewoel weer in. Nou ja, gewoel. Er
wordt een bee$e passieÍ gespeeld, tot Jan M.
een vrije trap meekrljgt vlak bij het straÍschopge
bied. Deze wordt genomen door Willem van K.,
maar die neemt'm iets te zaót en de bal wordt
gestopt. ln de aanvallen zet Old. meer vaart dan
BB, die noag lzigzaggen en terugspelen, tenrvijl
Old. van aÍstand schiet. Aan het eind komt er
tocfi wat meer tempo, maar de verdediging van
Old. is uiteindelijk toch te sterk. Er worden weinig
overtredingen gemaakt. Even lijkt het prijsschie-
ten voor de Boarnster goal, maar Sipke V. was
goed op dreeÍ. Een corner van BB wordt gered,
evenals een rebound, waarna de counter van
Old. volgt'een snelle aktie en pass van Willem
van K. op Pieter P., maar die schiet net naast.
Dan is er een corner voor Old., maar die is zo
snel bij het doel dat de spits 'm niet eens ziet.
(dezelfde spits die meer ziet in zitvoetbal, want
het duurt nogal lang voor hij soms weer opstaat,
wordt @k wat ouder, he). Dan een schot van BB
wat prachtig wordt gestopt, maar het mocht niet
baten, want door een misverstand in de verdedi-
ging wordt een eigen goal gemaakt door Jentie
A. (Íoutje, bedankt). Stand bij de thee: 1-0. De
tweede helft is nog niet halÍ begonnen of BB
maakt een goal! Het wordt al snel duidelijk dat
Old. moet oppassen nu. Er volgen wat kansen
voor Old. die net over of naast gaan. Er komt een
aktie van BB waar't volgens ons hands was,
maar er werd niet geÍloten, waardoor BB tot vlak
voor Sipke's neus kon komen; 3-0. Even later laat
de verdediging het even zitten; 4-0. Er is echter
nog hoop. Willem van K. ziet kans een goaltje te

pikken. De eer is gered! Ondertussen ziin wij, de
supporters, tot twee condusies cq. ideeen geko
men, nl. 1) trainen, trainen, trainen, trainen, trai-
nen, trainen, trainen, trainen en 2) korter veld
iv.m. conditie!?!?!? Er wordt wat heen en weer
gepield, BB let even niet op en daar is ie weer,
helemaal alleen, de ouwe rot Willen van K. die de
stand op 4-2 brengt door net niet buitenspel te
staan en dus het veld voor zictr alleen heeft. BB
zakt dan wat in, Old. leeft wat op, maar onze ver-
dediging maakt het soms wel spannend. De con-
ditie slaat toe, want de spitsen zijn niet altijd op
tijd terug. Maar het eindslgnaal liet niet lang op
zich wachten. De eindstand 4-2 is eigenlijk zo
sleót nog niet, vonden wij. Wij durven het dus
wel aan om dit seizoen "onze mannen" weer
geestelijk te steunen. Rest mtj nog de anecdote
van de dag:
Sipke V. ontdekt vlak voor 'n doeltrap dat z'n
veters los zitten;
Sipke V.;"Scheids! M'n veter!"
Scheids: "Ja jong, die zul je toch zelÍ moeten
vastmaken"

Liz.

Oldeboorn2- Bergum 4.

Zondag 23 aug. j.l. werd de tweede oefenwed-
strijd gespeeld van het Boarnster Twadde.
Meteen bleek wat een leider in hart en nieren we
hebben, want Joh. F. stond klaar in de goal. ln de
eerste minuten creeerde Old. verscheidene kan-
sen d.m.v. de spitsen Janco V. en Willem van K.,
maar het kanreiwerd steeds net niet aÍgemaakt.
Opeens is daar een aanval van B. voor bijna
open doel, want lde stond er ook nog, die goed
afsctermde maar de bal schiet voor langs en het
is 0-1. B. begint steeds meer op de Boarnster
helft te komen. Old. komt wel steeds terug, maar
kan niet scoren; een voorzet van Piet T. op Janco
eindigt bij de keeper en een lange voorzet van
links op Jan M. wordt te zacht genomen en gaat
naast. Janco en Jan maken zich druk, maar't wil
niet lukken. Voor de dames op de tribune volgt
even een aangename verpozing door een stripte-
ase van Henk v.rl. M.. lnmiddels moet Johan F.

ook een paar keer in aktie komen, maar die redt't
prima. Jentje A. roept om de bal, kriJgt'm ook nog
(staat nu eens niet buitenspel) en moet alleen
door met 4 tegenstanders. Hieruit haalt ie wel
een corner die genomen wordt zou worden door
Jan M. Zou, want Jan vergeet dat je bij een cor-
ner tegen een bal moet trappen niet ernaast.
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Bijna zal Jentje A. het goedmaken van vorÍge
week, hij kr[gt een voorzet van Piet T., Jentje
kopt, de keeper kan er net bij, maar laat de bal
los, die tegen de paal stuitert, maar wel de ver-
keerde kant op. Na even wachten komt daar
ineens Willem van K. als een duveltje uit een
doosje; hij loopt door tot vlak voor de goal en
schiet via de paal de gelijkmaker in. Johan F.

heeft het toch niet erg druk. Er volgt een blessure
van Jan M., want "'t knapt yn 'e poat". Na een bij-
zonder uitvoerige warming up gaat Jelle er voor
hem in. Ondertussen heeft Willen van K. na weer
een solo aktie, waarbij hij de keeper volbdïg uit-
speelt, de stand in ons voordeel gebracht; 2-1. Er
komt een zeer lange pass op Jentje, maar die
bakt er niet veel van. Na 3 min. komt Jelle hele-
maal uitgeput weer in de dug out om er twee
minuten later weer in te gaan, want Jan kan niet
meer. Terwijl ik dit observeerde en opschreef
passte Janco opzij, er volgt een_l-2tje met de
tegenstander waaraan Willem meedeed, die trapt
per ongeluk tegen de bal en ja hoor, 3-1 (dit is
het ooggetuigeverslag van Henrico V.). Oh ja, B.
deed soms ook even mee, met een aanval op de
goal, maar Johan tikt'm net over de lat. De cor-
ner baat niet. Er is nog een laatste kans voor Old.
door een voorzet van Willem op Janco maar hij
geeft 'm net te laat af en schiet tegen de tegen-
stander. Stand bij rust; 3-1. Wij vonden Willem nu
anderen ook maar'ns een goal moest laten
maken. Het eerste half uur gaat het wat gelíjk op,
alhoewel B. geleidelijk aan weg zakt. Jan is er nu
echt uit en voor lde S. is Marinus D. in de plaats
gekomen. Geen slechte wissel, want nadat zowel
Willem als Janco beide een kans hebben gemist,
ziet Marinus'gelegenheid het hele middenveld
over te vliegen, de bal doorgeeft aan Jentje en
zie; geen vlagger, geen buitenspel (!), alleen een
keeper, 4-1. Gauw daarna een triomÍ voor
Hanneke; Janco krijgt de bal mee, loopt langs
drie tegenstanders, die hij op het verkeerde been
zet door een schijnbeweging en scoort; 5-1. Even
keert het tij door een aanval van B. Johan loopt
ver uit en stopt de bal met z'n handen, maar de
bal komt terug en B. schiet 'm zo over Johan
heen; 5-2. Old. gaat meer druk uitoefenen op de
goal van B. met als resultaat dat Janco een Ílinke
dreun aan z'n schouder krijgt. Even spelen ze
met 10 man, maar dat mag de pret niet drukken,
want Piet brengt de stand op 6-2 met een snelle
aktie. B. doet weer een goede poging, waardoor
Willem waarschijnlijk dacht: 'koe, drie is genoeg,
nu ik weer" en bats; 7-2. Dappere Janco probeert
het nog 's, maar het lukt niet en ook Roelof J.
mist z'n kans. Stomverbaasd zijn we soms als we
zien hoe flitsend Johan bezig is te keepen. Hij

wordt dan ook goed geholpen door z'n medespe-
lers die 'm toeschreeuwen of hij de bal met z,n
handen of z'n voeten mag pakken. En, ja kijk,
euh, ik begin me bijna gegeneerd te voelen ,

maar het is weer Willen die doorbreekt en 8-2
raak knalt (how much can a wife take?!). De laat-
ste paar minuten wordt het wat prijsschieten en
slapstick, want de ene misser en blunder volgt (ik
zal maar geen namen noemen) op de ander,
maar niet te lang, want daar klinkt het fluitje.
Eindstand; 8-2. Blijft nog een mededeling van het
team; voorstel om de naam van Jentje Akkerman
te veranderen in Siemen Vsser. lnsiders zullen
wel weten waarom!

Met grote verslagenheid namen wij kennis
van het overlijden van ons jeugdlid

HORST HANS NEUENSCHWANDER

Wij wensen ïjitte, Corry Edwin Reinier en
verdere familie veel kracht en sterkte toe.

Bestuur v.v. Oldeboorn

Liz,



ln onze rubriek "lnterfioetie" deze keer een profielschets van: een razendsnelle (soms te snel)
spits van Oldeboorn 2 (1) die ook weleens te laat komt, maar meestal niet. Zie ook maar.

Naam:

Geboren:

Speelt in:

Gespeeld in:

Roken/alcohol:

Jentie Akkerman
13-&'1965 te Oldeboorn

Oldeboorn

Akkrum

Rook matig drinkt matig

Kan sex voor de wedstrijd: maakt dat wat uit

Beste boek: Kameleon

Beste film: An Officer and a gentleman

Beste acteur en/of actrice: Mel Gibson en Jodi Foster

Lievelingskost: Rabarber, andijvie

Hobby's: - Fietsen en uitgaan

Mooiste vrouw en/oÍ man: Raquel Welch, James Dean

Favoriete club. s.c. Heerenveen

Favoriete speler: Gert Jan Verbeek

Televisieprogramma: Booker

Favoriete andere sportr Formule 1, motorraces

Onderschatte voetballer: Wim Jonk

Overschatte voetballer: Romario

Hoogtepunt: Geen

Dieptepunt: Promotie Cambuur Leeuwarden

Beste krantltijdschrift: Leeuwarder Courant
Slechtste krant/tijdschritt. Story Telegraaf

Een hekel'aan: Jaloezie, roddelen, vroeg opstaan

Bewondering voor. Hennie Huisman (Surprise Show)

Kwal van de voetballerij: Scheidsrechters

Wie zou je wel eens willen ontmoeten: Eddie Murphy

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Saddam Hoessein

Wat je verder nog kwijt wil: Doe gewoon, want je bent al gauw
gek verklaard.



P ROGRAITIMA KANilNEC OÍrilfl SS|E.

ZateÍdag 17 olctober.
Bingo avond voor leden en donateurs v.v. Oldeboorn.
Aanvang 20.00 u. Kantine v.v. Oldeboorn.

Zaterdag 19 december.
Fancy Fair van 11.00 - 16.00 u. Kantine v.v. Oldeboorn.
's avonds vanaf 20.00 u. Íeestavond in de kantine.

Zondag 3 januari.
Nieuwjaarsreceptie van 17.00 - 19.00 u. Kàntine.

Zondag 14 maart
Lady's Night voor de partners van onze leden vanaÍ 20.00 u.
in de kantine.

Zaterdag 4 april.
Bingo avond voor leden donateurs v.v. Oldeboorn.
Aanvang 20.00 u. Kantine v.v. Oldeboorn.

Zaterdag 212 mei.
Feestavond.met barbeque vanaf 20.00 u. op het sportcomplex.

AKTIVITEITEN VOOR DE JEUGDII! 
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Woensdagmiddag 21 oktober.
Kinderbingo vanaÍ 15.00 u. in de kantine.

Woensdagmiddag 2 december.
Sinterklaas voor F-pup. en E-pup. vanaÍ 15.00 u. in de kantine.

Verder zullen er tijdens de wintermaanden nog een spelmicldag en een bioscoopfuideo middag worden
georganiseerd- Aangezien het programma voor het Mid Friesland Zaalvoetbaltoernooinog nie.-t bekend
is, kunnen we hiervoor nog geen data prikken. Zdrae.e.a. bij ons bekend is, zullen wij hÉrvan melding
doen in het clubblad.

ZateÍdag 22 mei.
SeizoensaÍsluiting. (Hierover later meer).

De kantinecommissie.
Maaike, Wencly, Catharina en Froukje.

DONDERDAG 8 OKTOBER VERKOOP LOTEN GROTE CLUBAKTIE.

STEUN ONZE VERENIGINGIII STEUN ONZE VERENIGINGITTI



OVERZICHT
De Gondelvaart feesten behoren weer tot het
verleden, hetgeen betekent dat, alhoewelde trai-
ningen al waren heryat, de bal nu echt gaat rol-
len. Gelukkig voor de Boarnsters staÍtte de FVB
een week na de feesten, zodat alle elftallen fit op
het veld konden zijn. Dit betekende'echter niet
dat alles op rolletjes liep. Oldeboom 1 nl. kampt
met veel blessures, wat uiteindelijk betekende
dat Oldeboorn 1 en Oldeboorn 2 verzwakt aan
moesten treden.
Zondag 6 sept.
Oldeboorn 1 moest het in Boyl opnemen tegen
het gedegradeerde Boyl. Hier bleek weer eens
dat doelpunten uiteindelijk beslissend zijn, want
het zeker niet minder spelende Boyl moest aan
Oldeboorn de eer laten. Hierdoor waren de eer-
ste twee puntjes voor OldeboornÈinnen. Uitslag
1-2.
Oldeboorn 2 moest het thuis opnemen tegen
Joure 6. Ook voor Johan was het moeilijk om een
elftal op de been te krijgen, maar alhoewel ook
verzwakt, wisten ze ook deze klus naar hun hand
te zetten en zegevierden uiteindelijk met een
krappe 5-4 ovenrinning.
Oldeboorn 3, ook wel genoemd "de oudjes",
hadden in lrnsum tegen het vierde weinig moeite
oÍ beter gezegd, het werd een waar doelpunten-
festijn. Na ruim een kwartier spelen had Klaas
Akkermans er aldrie op zijn naam staan. Wie die
andere doelpunten maakte zult u ergens anders
kunnen lezen. Het waren er 12, maar de scheids-
rechter vond 11 ook wel genoeg, zodat het for-
mulier een 11-2 zege voor Oldeboorn opgaÍ.
Oldeboom 4 tenslotte kon op Ílinke tegenstand
rekenen tegen wat verleden selzoen ook al een
sterke tegenstander bleek, nl. Langweer 4, dat op
bezoek kwam. ln de oeÍenwedstriid Oldeboorn 3
- Oldeboorn 4 bleek wel dat het 4e knap kon
voetballen, maar dat dan met 0-7 van Langweer
werd verloren,lag toct wel buiten de venrachting.
Hiervoor moet mijns inziens een oorzaak zijn.
Nog even ter herinnering; ledere woensdagavond
van 20.00 u. tot 21.00 u. is er training voor
Oldeboorn 21314.

Zondag 13 sept.
Oldeboom 1 kreeg een oude bekende uit de 2e
klasse op bezoek, nl. het gepromoveerde de
Westhoek. Dat dit niet een makkie zou worden,
was vooraÍ wel bekend. De uitslag werd uiteinde
lijk 3-3. En hier konden beide elftallen wel vrede
mee hebben.
Oldeboorn 2 dat in Wolvega tegen het 5e moest
aantreden, deed ook hier goede zaken door met

2-4te winnen. Ga zo door!
Oldeboorn 3 dat Warga 3 op bezoek kreeg had
behoorliik tegenpartij, maar behaalde misschien
iets geÍlatteerd tocfr een ruime 4-1 ovenrinning.
Oldeboorn 4 had de uitwedstrijd tegen Akkrum
5 op het programma. Akkrum, altijd al een moei-
lijke tegenstander, bleek ook nu weer de sterkste
en de mannen van het vierde konden dan mis-
schien iets teleurgesteld na een 7-3 nederlaag
huiswaarts keren.
Programma zondag 20 sept.
Oldeboorn 1 gaat op bezoek bij Oosterstreek.
Ook hier zullen ze op geduchte tegenstand moe-
ten rekenen. Toch moeten ze in staat worden
geacht om tenminste 1 puntie mee terus te
nemen naar Oldeboorn. We wachten aÍ.
Oldeboorn 2, dat tot nu toe de volle winst uit
twee wedstrijden binnenhaalde, zal ook zondag
a.s. er alles aan doen om de Blesse 4 aan hun
zegekar te binden en zodoende lekker mee te
draaien in de top. Supporters; om 11.00 uur op
het sportcomplex Oldeboorn.
Oldeboorn 3 gaat naar Joure 8 en zal zeker
proberen om daar ook twee punten te pakken.
Oldeboorn 4 tenslotte, zal het ook in
Heerenveen tegen het 6e heelmoeilijk kriigen, en
we verwachten dan ook dat ze met lege handen
de terugreis moeten aanvaarden, ol zorgen ze
missóien voor een verrassing?!
Zudag 27 sept.
Dit betekent voor Oldeboorn í een vrij week-
end.
ln Lemmer is het altijd heel moeilijk voetballen,
en Oldeboorn 2 zal het daar dan ook niet
gemakkelijk krijgen tegen het 4e, maar het loopt
lekker en we verwachten dan ook dat ze tenmin-
ste 1 punt, oftewel een gelijkspel zullen kunnen
pakken.
Oldeboorn 3 zal het in Akkrum tegen het 6e
zeker niet gemakkelijk krijgen, maar we verwach-
ten dat de routine de doorslag zal gaan geven,
en dat beide punten rióting Oldeboorn gaan.
Oldeboom 4 moet thuis om 10.00 uur aantreden
tegen Nieuweschoot 6. Kunnen ze hier het ter-
reinvoordeel uitbuiten en beide punten pakken?
ln ieder geval, en dat geldt voor alle elftallen, veel
succes.

Albert Nijholt.

a
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Uitslagen 1e Klasse FVB
zondag 13 sept.

SCS vrij
Amelandia - ODV 0-1
Thor - Blue Boys 1-5
Sport Vereent - Oosterlittens 1-1

Oosterstreek - Boyl 1-3
Oldeboorn - de Westhoek 3-3

Programma
1e Klasse FVB voor komende zondag

20 sept.
Boyl - Sport Vereent
Oosterlittens - Thor
Blue Boys - Amelandia
ODV. SCS
Oosterstreek - Oldeboorn
de Westhoek vrij.

Stand 1e Klasse FVB per 13 sept.
1. ODV
2. Blue Boys.
3. Oldeboorn
4. SCS
5. Boyl

2-43-0
2-3 6-2
2-3 5-4
1-2 3-0
2-24-3

wordt. Er volgen verscheidene kansen voor Old.,
maar de afwerking ontbreekt. Maar dan! De bal
komt over de spelers richting cle goal van W.
Willem is erbij, maar ook de keeper en een ver-
dediger. Hij schiet tegen de paal, die kaatst
zachtjes terug, Willem is ondertussen langs de
keeper en poing (hoezo poing? is die "hit" nou
niet voldoende'poing"? red.). Afijn 1-2. Nog een
kans voor Willem, maar hij wordt klemgezet, de
bal komt bij de keeper, die neemt de bal in de
handen, laat'm over de grond rollen en pakt'm
weer op. Foutje Bedankt! *Dat mei net"! roept
Willem nog naar de scheids, maar die had 't ook
gezien en floot voor een vrije trap in het straf-
schopgebied. Het muurtje staat achter de keeper,
de scheids heeft z'n hand omhaag en Pieter P.

knalt'm er in 1 keer in. Stand 1-21Íja ik durf het
bijna niet meer te zeggen, maar na langer te heb-
ben gespeeld dan 45 min. kan iemand, die ik
eigenlijk niet meer hoef te noemen, via (weer)
een solo-actie de stand op 2-2 brengen, dus is bij
de rust de wedstrijd weer geheel open.
Ondertussen is Jentje gewisseld voor Ronald
Warmerdam, waarschijnlijk omdat die wat minder
praat (!). Plotseling kan W. uitbreken, Old. kan ze
niet bijhouden, de keeper wordt stilstaand gepas-
seerd, 2-3. Dat kan natuurlijk niet. Dat dacht
Willem ook en ach, het wordt vervelend, het is 3-
3. Er volgen veel kansen aan beide kanten, maar
die worden niet benut. Een oÍ ander raar misver-
stand bij het doel van Old. (details bij de scheids)
resulteert in een vrije trap bij het strafschopge-
bied, maar de verdediging wist wat 'm te doen
stond. Trouwens als ik voor iedere meter die ze
deze wedstrijd buitenspel stonden een gulden
kreeg, was ik nu een rijke vrouw geweest. Het
spel begint ruwer te worden, er worden nogal wat
overtredingen gemaakt en commentaar geleverd,
en als Sipke dan ver uit komt, een tegenstander
omver kegelt en de bal pakt, blijft een penalty niet
uit. Maar Sipke had z'n beschermengel meege-
nomen; W. schoot naast! Een paar turbo-acties
zonder resultaat, maar daar is dan ineens onze
joker Ronald W. Hij maakt dankbaar gebruik van
een fout van de keeper, die de bal loslaat en
scoor 4-3. Deze voorsprong houdt echter niet
lang stand als W door een vlotte actie vrij veld
heeft en de bal zo langs een Hiquita-actie van
Sipke pegelt; 4-4. Ook niet lang want daar is
Pieter P. die de bal naar Gerke speelt, die op zijn
beurt W. afhoudt en Piet ï. Ín de voeten speelt; 5-
4. Jelle W is zo fanatiek bezig dat hij zelfs H. v.d.
M. omver loopt! Hoe het precies gebeurde weet
ik niet, maar binnen de kortste keren ís het
ineens 5-5 en 5-6 door in ieder geval een kopbal
van een verdediger van W. Met nog een paar

6. Oosterstreek 2-2 4-4
7. Sport Vereent 2-22-2
8. Oosterlittens 2-1 2-4
9. de Westhoek 2-1 3-6
10. Amelandia 1-0 0-1
11. Thor 2-O 1-7

Oldeboorn2-Warga2

Allereerst zal ik proberen m'n verslagen wat in te
korten, maar of het lukt.,.. Na 1 dag rust mocfrt
het Boarnster Twadde maandag 24 augustus
opnieuw "in 't spier". Bij aankomst op het veld
van Willen van K. en gade (ik dus) bleek de stand
al O-2, dus dat was omkleden geblazen (nee,
eerst een bakje natuurlfik). Wat meteen opvalt is
weer een onvolledig team met 3 vreemde eenden
in de bijt. Eigenlijk 4, want weer staat Johan F.

erin. lets wat tegenvalt is, dat er maar op t helft
wordt gespeeld, nl. de onze! Nee toch niet, door
Piet die dichtbij komt, wordt neergehaald en nog
een corner meekrijgt (veni,vidi,vici!). Door de
nieuwe regel komen een paar aanvallen recht op
Sipke aÍ, maar hij kan ze nog net redden of ze
missen zelf. Tien minuten voor de rust is daar
dan de publiekswissel; Willem voor Jan
Bethlehem. Dan is er een blessure van Henk v.d.
M. praktisch in de goal van Boarn, maar W. kan
nog wel drie keer schieten, voordat er afgefloten
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minuten te spelen kijkt het publiek in spanning en
ergernis toe. Spanning, omdat er nog zoveel kan-
sen komen voor Old. Ergernis omdat er zo vrese-
lijk GEKNOEID wordt! Paniek in de tent! Maar
helaas de eindstand wordt 5-6, wat voor W. toch
ergens raar zal zijn tegengevallen, na een 0-2
voorsprong.

Liz.

P.S. Kan ik bij het bestuur notitieblocs declare-
ren?
Antw. bestuur:neen.Oldeboorn 3 - Warga 3

Zondagmorgen 10 uur stonden we weer op de
groene mat voor de 2e competitiewedstrijd van
dit seizoen. Maar eerste moest er een foto wor-
den genomen van het elftal door de clubfotograaf
Wendy ïjsma. Na het fluitsignaal was het Warga
dat de beste kansen kreeg doordat ze steeds een
stapje eerder bij de bal wd'ren dan de
"Boarnsters". Dat had tot gevolg dat Warga na
ca. 15 min. op een 0-1 voorsprong kwam. Toen
schrokken de Boarnsters wakker en kregen wat
meer vat op hèt spel, wat resulteerde in een goal-
tje van Harke, 1-1. Nog voor de rust kwamen we
op een 2-1 voorsprong door Kees v.d. Velde. Na
de thee twee wissels aan onze kant, en Warga
moest met 10 man verder, doordat er 1 speler
geblesseerd was uitgevallen, en ze geen wissels
meer hadden. Dat we 1 man meer hadden, viel
de eerste 10 min. niet op, sterker nog. Warga had
de beste kansen, maar de goals bleven uit.
Halverwege de tweede helft was het Klaas
Akkermans die z'n goaltje weer meepikte, 3-1.
Toen was het-met Warga gedaan, want vlak voor
het eindsignaal maakte Kees v.d. Velde er nog 4-
1 van, wat ook de eindstand was. Rest mij nog
v.d. Laan te bedanken voor de goede leiding.

Joh. Brouwer

ArB Comb. Cl - Drachtster Boys C5

Drachtster Boys had de aftrap. Binnen 5 minuten
stond het 1-0 lrwan scoorde, en nà ongeveer een
kwartier scoorde hij nog een keer 0-2. Rantjith
(bijnaam Rom-Shit) werd er uit gestuurd, omdat
hij stond te vloeken, en een paar overtredingen
had gemaakt. Vlak voor rust maakte Jelger 3-0.
Dit was de ruststand. Rom-Shit kwam er na 5
minuten wel weer in. Pauze. ln de eerste minuut
scoorde lrwan 4-0. Hielke de Roos die was
gefeend van de D's scoorde 5-0. Een paar minu-

ten later maakte iemand van Dr. Boys een hands-
bal. penalty. Deze werd genomen door onze
keeper A'ian. Hij scoorde 6-0. En toen......het
wonder van de week. Rom-Shit maakte 7-0. Vlak
daarna maakte Dr. Boys 7-1. Ên weer wat later
maakte \Metse 8-1. Dit was ook de eindstand.

Jelger Hoekstra.

BCV C2 - AIB Comb. Cl

We moesten zaterdag 5 september voetballen
tegen BCV uit Bagum. We vertrokken om 7.45 u.
uit Oldeboorn en moesten om 8.30 u. voetballen.
ln de eerste helft kregen bijde ploegen aardig wat
kansen en na 25 minuten te hebben gespeeld
maakte Wietse 0-1 voor ons. Dit was tevens de
ruststand. Pauze. Voor rust had onze keeper Eric
last van zijn vingers, zodat we een andere keeper
kregen. Rom-Shit stond nu op de goal. Na 5
minuten spelen maakte BCV 1-1. Maar niet lang
daarna maakte lni/an 1-2 voor ons. En even later
scoorde lnran weer 1-3. BCV
maakte nog wel 2-3. Maar de winst ging naar de
A/ts Comb.

Wietse

GECOMBIIYEERDE
S CH UT.IAS/I(L AVERI AS AVOND.

Vrijdag lE sept. a.s.

Kantine v.v. Oldeboorn

Aanvang 20.00 uur.

Inleg 3,--

Iedere 3e vrijdag van de maand
sc h u tj as/kl averj as avo n d.
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''ZWART.WIT"

Aangezien er niet werd gereageerd op de oproep in het vorige clubblad aangaande het inzen-
den van Íotomateriaal, ben ik zelf maat weer eens in mijn eigen archief gedoken. Uit dit archief
komt dan ook bijgaande foto uit het seizoen 1976-77 betrefÍende de wedstrijd tussen Oldeboorn
1A en Leeuwarder Zwaluwen 3A.
Van links naar rechts zien we Henk W v.d Krieke, Haico van Dijk (coach), Willem van
Kalsbeek, Dick Numan, Pieter dé Meer, Bouke Haspels, Ate OosterhoÍ, Piet Tijsma, Willem
Visser en Henk J. v.d. Krieke. Dit seizoen werden de A's ongeslagen kampioen onder de bezie
lende leiding van Bonne de Vries (momenteel trainer bij DWP uit St Johannesga) en Haico van
Dijk
Voorzover mijn geheugen reikt, behoefde men slechts 5 tegentretfers te incasseren

Hierbij doe ik wederom een
nemen. Wie weet, ontdekt u

de v.v. Oldeboorn

oproep aan iedereen om toch eens het fotoarchief thuis door te
nog een legendarische foto die (in)direct iets te maken heeft met
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De toren van Aldeboarn heeft zijn klokken, zoals we dagelijks kunnen horen.
Hierdoor kan ook de noodklok geluid worden. En dat moet nu dan meteen maar gaan
gebeuren.

Zoals de meesten van jullie ongetwijfeld zullen weten heeft onze gemeente zijn nieuwe
"concept-bestuursplan" gelanceegd. Als je dat doorleest kom je tot de conclusie dat ons
dorp daarin geen voorname plaats inneemt. Aldeboarn wordt afgeschilderd als een dorp
waar geen groei meer inzit en wat betreft zijn voorzieningen geen wensen meer heeft.
Je vraagt j" af of dit ook zo is. Volgens mij klopt hier niers van.

Als voetbalvereniging zouden wrj b.v. erg graag zien dat er een voetgangerstunnel onder
de steeds drukker wordende weg aan de Sudkant komt. Nog steeds moet onzejeugd deze
gevaarlijke weg oversteken om te gaan trainen, voetballen of tennissen. Een situatie die
mijn inziens steeds gevaarlijker wordt doordat de verkeersdrukte alsmaar toeneemt.

Waarom wordt er over ro'n uJorziening in het "concept-bestuursplan" dan niet gesproken.

Het schij nt zo te zijn dat er begin mei van dit jaar door de gemeente aan het Plaatselijk
Belang van alle dorpen in onze gemeente gevraagd is te reageren op dit "concept-
bestuursplan". om op en aanmerkingen plus wensen kenbaar te maken.

!
Op het nu gepresenteerde "concept-bestuursplan" moet voor 4 oktober a.s. gereageerd
worden. Het is dan ook noodzakelijk dat er voor die datum door Plaatselijk Belang een
ledenvergadering wordt belegd waarin het dorp alsnog zijn wensen en verlangens kan ken-
baar maken en deze gedeponeerd worden bij de gemeente.

Ik wil hierbij dan ook onze leden verzoeken druk op Plaatselijk Belang uit te oefenen om
op korte termijn een leden vergadering te beleggen en deze dan massaal te bezoeken om
de noodzaak van deze en andere voorzieningen te benadrukken opdat Aldeboarn een leef-
baar en vooral ook levend dorp blijft.

Ik reken op jullie.

Tonnie Rijskamp
voorzitter v.v. Oldeboorn
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