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Hallo luitjes, daar zijn we weer na een week van hard werken.
Dit laatste valt wel een beetje mee naar ik mag aannemen. Met op de achter-
grond de schitterende "easy-listening" muziek van J.J. Cale tracht ik op dit momeni
ook maar weer een ...verhaaltje te schrijven. Dat dit niet altijd lukt blijkt wel uit dit begin.
Afijn zo heb ik toch reeds weer wat bladvulling, ja toch, niet dan? Het wil toch niet erg lukken
deze keer. Zeker iets te zwaar getafeld gisteravond ergens in Ds. Nieuwoldstrj.
Oh ja, voor ik het vergeet (het zaljullie in het clubblad ook wel opvallen, dus heeft het ook geen
zin om dit te vermelden)
onze "reporte/'van het vlaggeschip is gelukkig ook weer aangespoeld, zodat we toch weer wat
"inside-informatie" vanuit de selectie binnenkrijgen. Tjonge jonge, als je geen inspiratie hebt om
iets op papier te zetten, dan valt het schrijven van een "stukje" zowaar helemaal niet mee.
Misschien kan ik dan nu ook eindelijk eens begrip opbrengen voor die mensen die echt moeite
hebben om iets uit hun pen te laten rollen. Oh ja de afgelopen weken hebben er twee bingo-
festiviteiten binnen onze vereniging plaatsgevonden. Met afwisselend succes. De jeugd in
Oldeboorn is duidelijk enthousiaster voor wat betreft deze festiviteit. Verder hebben we er
inmiddels twee jonge horeca-ondernemers bijgekregen in ons dorp. Jan en Jenny veel succes
gewenst! Zo, het beeldscherm geeft aan "regel 25", zodat ik bijna voldoende heb volgeklad-
derd, en ik het hier dan ook maar bij laat. lk hoop echter dat de verdere inhoud van dit clubblad
ietwat meer diepgang heeft. Afijn, iedereen de komende weken veel succes gewenst, en tot
over twee weken.
(Verbruikte tijd voor bovenstaand "stukje": ca. 25 min.).

i::i:::

Piet.



Zondag 11 okt.
Oldeboorn 1 leverde een knappe presatie
door thuis tegen ODV, altijd een lastige
tegenstander, met 2-0 te winnen. Met deze
inzet zullen ze het zeker nog ver schoppen.
Ondanks het goede spel van de Boarnsters
was toch wel de scheidsrechter de beste
man van het veld.
Oldeboorn 2 stond ook voor een zware
opgaaf, nl. uit tegen Renado 4. Ook dit var-
kentje hebben ze keurig gewassen. Een
gelijkspel in zo'n uitwedstrijd bljift altijd een
knap resultaat, 2-2 dus.
Oldeboorn 3, dat enigszins verzwakt aan
moest treden thuis tegen lrnsum 4, wist
ondanks dat het de slechtste ïrrredstrijd van
het seizoen was, toch nog met 5-3 te win-
nen. Na afloop van deze wedstrijd (in de
kantine dus) werd er het plan geopperd om
naast het voetbal van het 3e een uitzendbu-
ro te beginnen, of was het alleen maar voor
trainingspakken. Ja het onderzoeken waard.
Oldeboorn 4, dat naar koploper Langweer
moest, heeft ook in deze wedstrijd het lei"
derschap van de Langweerders niet in
gevaar kunnen brengen, dit getuige de 7-1
nederlaag waarmee ze geconfronteerd wer-
den.
Zondag 18 okt.
Thor 1 - Oldeboorn 'l kon gewoon aange-
merkt worden als de topper in de 1e klasse
FVB, nl. de koploper tegen de nummer twee
van de ranglijst. De uiteindelijke eindstand
2-2 lijkl op het eerste gezicht een knappe
uitslag van de Boarnsters, maar het waren
wel de Thor-mannen die na afloop juichten.
Blij met die 2-2 uitslag. Dat zegt genoeg
voor de Boarnsters en zonder er verder over
uit tewijden, het hadden er twee punten
moeten zijn.
Oldeboorn 2 kreeg Dronrijp 3 op bezoek.
Met alleen eigen krachten pakte men een
nipte 4-3 ovenruinning.
Oldeboorn 3 - Warga, wat de wedstrijd van
het seizoen moest worden, waar ook de lei-
der 3 weken vantevoren al op gewezen had,
betekende wel dat ze zondag 's morgens
met 10 man en 1 A-jun. richting Warga trok-
ken. Een lelijke tegenvaller dus en de uit-

slag, een 5-1 nederlaag, vrei" Jan ook geen
venruondering. ln het veld staande L'i reder-

een winnen, maar na afloop werd er wel
gezegd, we hebben verloren, maar toch heb-
ben we leuker gevoetbald dan vorige week
tegen lrnsum. En daar gaat het bij het 3e om.
Oldeboorn 4 had zich klaar gestoomd voor
de derby thuis tegen Akkrum 5. Desondanks
was het toch de routine van Akkrum wat de
doorslag gaf. De thuisclub kon niet voorko-
men dat de Akkrumers met 6-2 aan het lang-
ste eind trokken.
Zondag 25 okt. was een voetballoze zondag.

Zondag 1 nov. kunnen we weer rekenen op
een grote publieke belangstelling bij de
streekderby tussen Oldeboorn en Blue Boys.
Dit zijn altijd wedstrijden met een aprte sfeer
en we venryachten dan ook een spannende
wedstrijd met de thuisclub als favoriet, hoe-
wel het zeker geen "makkie" zal worden.
Onderschat de Beetsters niet jongens!
Oldeboorn 2 staat ook voor een zware
opgaaf, nl. de uitwedstrijd tegen Langweer 2.
Het zal niet gemakkelijk worden, maar ze zul-
len zeker proberen zich te handhaven in de
top, en een gelijkspel ligt dan ook in de lijn
der venarachtingen.
Oldeboorn 3 dat om 10.00 uur Joure 8 op
bezoek krijgt zal dan ook alle zeilen bij moe-
ten zetten om beide punten te pakken. Geen
gemakkelijke opgaaf, maar het moet kunnen,
als tenminste het uitzendburo niet in werking
hoeft te treden.
Oldeboorn 4 heeft ook al een thuiswedstrijd
(het wordt druk op het sportcomplex van
Oldeboorn komende zondag) nl. tegen
Heerenveen 6. Oldeboorn zal het ook nu
weer moeilijk krijgen en we verwachten dan
ook een ovenruinning voor Heerenveen. Zorg
eens voor een leuke verrassing.
Zondag 8 nov.
Oldeboorn 1 moet op bezoek bij het over-
zeese gebiedsdeel Ameland. Toch vennrach-
ten we dat de Boarnsters in staat moeten
worden geacht om tegen Amelandia, die in
de onderste regionen bivakeert, twee punten
te pakken. Het moet kunnen. Succes.
Oldeboorn 2 ontvangt thuis om 11.00 u.
Heerenveen 5. Met een grote inzet moet het



mogelijk zijn om tenminste een gelijkspel te
behalen. Of worden het toch twee punten.
Oldeboorn 3 ontvangt om 10.00 u. Akkrum
6. Dit mag geen probleem opleveren en we
rekenen tenminste op twee punten.
Oldeboorn 4 tenslotte gaat naar
Nieuweschoot 6. Ook dit zal weer moeilijk
worden, we rekenen er niet op dat de
Boarnsters de mannen van "het Skoat" de
voet dwars kunnen zetten, maar verrassin-
gen zijn nog steeds niet uitgesloten.

1e Klasse FVB.
ln de wedstrijd Thor - Oldeboorn, 2-2, heeft
Oldeboorn een punt laten liggen, terwijl Sport
Vereent Amelandia met een vernietigende 6-
1 nederlaag huiswaarts stuurde.
Oosterstreek - SCS werd voor ons om onbe-
grijpelijke redenen afgelàst. Ook de
Westhoek, een elftal waar men zeker nog
rekening mee dient te houden, leverde een
knappe prestatie door in Boyl met 0-2 te win-
nen. Blue Boys moest door een nipte 1-2
nederlaag de eer laten aan ODV. De stand
vindt u verderop in het clubblad.

Albert Nijholt.

* opleidingen
* evenementen
r promotiemat,erlalen
r procedure verkoop interland-

kaarten

SORRY
'Ik weet niet wat ik had, ik kwam de hoekvlag
nog niet voorbij.'
'M'n service liep gewoon nret.'
'Aan m'n conditie ligt het niet, ik liep ver-
krampt.'
'Op dit veld was goed voetbal onrnogeli.jk.'
'lk stond een straatlengte voor, nraar die ene
klap zag ik niet aankomen.'
'Dikke benen. Bij elke brug moest ik passen.'
'Voor deze tegenstander ziin we gewo')n cen
maatje te klein.'
'Ceen contact met hct i.js. Misschien morgen.'
'Ik had beter naar mijn Iichaam moeten lurste-
ren.'
'ik doping'? Je moet me -eeloven: ik hcn seflikt.'
'Het was niet best. nraar hct ging vandaag om
het resuitaat.'
'Als 

.le stralcorner niet loopt. houdt alles op.'
'Met deze scheidsrechter hebben we nog nooit
gewonnen.'
'Wat brj hen op de bank zit. loopt bij ons nog
niet eens in het veld.'
'Engeland heefi gewonnen na :trai'schoppen.
maar wij zitten goed voor 1000.'
'Die vrije trap van Koeman was hard, maar niet
te hard. Ik zag hem te laat.'

KON I N KLIJKE N EDERLA.N DSCH E VOETBALBON D
AFDELING FRIESI..AND

Aan H.H. verenlglngssekret,arlssen en
bestuurs- en kommlssieleden
van de K.N.V.B. ÀÍdellng Frlesland

BeÈreft: TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID Leeuwarden, 23 oktober t992
BONDSBURO K.N.V. B. ÀFDELING FRIESIÀND

Met ingang van maandag 26 oktober J,ggz ls hêt bondsburo van de K.N.V.B.
Àfdeling Friesland ook 's morgens telefonlsch bereÍkbaar.
Op het telefoonnunmer 058-675500 kunt u ons op werkdagen berelken
's morgens van O9.OO - 12.00 uur en's rnj.ddags van 13.00 - 15.00 urrr.
Naast, het feit, dat, het, bondsburo ook 's morgens berell<baar 1s zullen w1J

met, ingang van maandag 26 okt'obet L992 st'arten met' de

"FlfB ïNFOLIJN", Ëel.: 058-671615

waarop wlj lnformatle verstrekken
r afgeLast,ingen kompetit,ie- en

bekervoetbal
r afgelastingen oefen- en

afdellngswedstrlj den vart de
Friese selektiegroepen
jongens en meisjes

over:



V.V. OLDEBOORN * STANDEN Ê OLD 1 * 23/IO/92

V.V. OLDEBOORN * STANDEN r OLD 2 * 23/LO/92

V.V. OIDEEOORN r STANDEN È OLD 3 " 2g/LO/92
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F.C.Iolvega5 6 2 I t 6 t{-t6
BlaurhuÍsg 6 2 I 2 6 13-ll
lleerenvccnt 6 2 2 2 6 lS-15
Renado{ 6 t t 3 S il-13
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Dronrijp3 6 t I { 3 It-il
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4e Klasse C 821 GS Gt{ GL VL pT V T TíAR OLD JOU GAV AKK IRN

l{argag 7 6 O tt2 41-tzOldeboorn3 7 6 O 112 4g-15s.c.JoureB 7 g 1 3 7 16-18GAVC4 7 2 t 4 5 19-28Akkrum6 7 L Z 4 4 tS-97frnsum4 7 I O 6 Z 16-40
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V.V. OLDEBOORN r STANDEIT r OLD 4 * 23/:.A/92

4e Klasse D 822 GS GI{ GL VL pT V T LAII HEE ÀIffi NIE TÍAR OLD

Langweer4 7 6 O LLZ 91-tzHeerenveen6 7 5 1 111 40-15Akkrum5 ? 5 O Z tO gO-lg
Nieuweschoot6 ? I Z 4 4 16-26Warga4 7 I I 5 3 lt-ZgOldeboorn4 7 I O 6 Z 11-44
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V.V. OLDEBOORN * SÏANDEN T A JUNTOR " 23/LO/92

3e Klasse B 113 GS GW GL VL PT V T BAK HAU TFS sPo A/B DRA

BakkeveenAl 6 6 O OLZ 50-Ll'
HaulerwijkAl 5 5 O O10 29- 3

TFSAl 7 5 O 210 3?-16
SportctubAl '7 1 I 5 3 24- 30
A/BCom-b--,-A1 6 O I 5 1 9- 32
DiáCtrténaz s o o 5 o 3-60

1-3
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L-17
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5-1
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V.V. OLDEBOORN 'T STANDEN 'I B JUNIOR * 23/LO/92

3e Klasse D 2L1 GS GH GL VL PT V T HOU SUR ONB swE oDv AlB

HoutigehageEl 6 6 O o12 38- 5

Surhuistervn 81 "l 5 O 2 10 24- Lz
oNBBI 7 4 0 3 I 28- 18
desweachBl 7 4 O 3 I 20- 18
oDV 81 6 0 1- 5 I 6- 27
A/_D__CeÍn!_:*-B--1- 7 O 1 6 I 8-44

2-4
1-6
1-6 1-4
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o-3

3-1
,:,

1-6

1-5

1-3

1-3
o-7

7-O

4-1
n:o

4-4

1 2-O
4-2
9-1

V.V. OLDEBOORN T STANDEN T C JUNIOR' 23/TO/92

4e Klasse E 328 GS Gtl Gt VL PT V T DRA A/B DRA BCV BER DRA

Drachten C2
A/B Comb. Cl
Dracht. Boys C4
BCV C2
Bergum C2
Dracht, Boys C5

7 7 0 014 62- 4
7 3 2 2 I 23-26
7 3 1 3 7 19-33
6 3 0 3 6 11-L4
6 1 1 4 3 9-22
s o o'5 0 3-28

1-11
o-5
o-8

15-1

3-3
2-3

o-4

14- I

o-6
L-2
o-6

o-1
o:n

o-4

2-l
4-4

7-A
e-l

3-2

V.V. OLDEBOORN * STANDEN * D PUP * 23/TO/92

Klas 4O9 GS Gtl GL VL PT V T osr wws AKK TIAR OLD GAV

osr '78 Dl 5 5 0 0 10 57- 4
wnsDl 6 4 1 1 9 34-t7
AkkrumDl 6 2 2 2 6 11-25
l{argaDl 6 2 O 4 4 L2-24
9l3e!g-og!-,p-L 6 1 I 4 3 11-26
GAVCDl- 5 I O 4 2 11-40

,-,

o-11

o-7

3-6
3-t2

11-1
t:t
3-4

9-O
6-2

2-3

2-2
o:t
4-3

18- 1

3-1
4-2

V.V. OLDEBOORN * STANDEN T E PUP'^ 2g/LO/92

Klas 524 GS GT GL VL PT V T scH }íAK RES l{zs OLD HEE

Scharnegout.El 6 6 O OLZ 47'7
tlakkumEl 6 4 I 1 9 23- I
RESEl ,7 4 I 2 9 30-24
wzsEl 6 2 1 3 5 L9-L7
9-L{e}p-9rn--E] 71 1 s 3 10-30
Èáéqer 6 o o 6 o 8-sl

1-6

1-8
1-15

,:o

o-5
2-9

5-3
n-n

4-5

t-7

2-A

'-'
3-3

3-O
7-2
t:t

1l-J.

7-2
2-1



V.V. OLDEBOORN A STAT{DEN T Fl PUP " 23/LO/92

KIAS 624 GS GtI GL VL PT V T

OldeboornEl 7 5 1 111 25- 3

de BTegse F1 'l 4 t 2 9 13- 11

tlargaFl 6 3 2 1 I 21- I
AkkiumFl 6 3 L 2 7 14- 9

cAvcFl 7 I 1 5 3 10-26
DelfEtrahznFl 7 1 O 6 2 6-32

V.V. OLDEBOORN 'T STAT{DEN T F2 PUP " 23/TO/92

Klas 633 GS Gll GL VL PT V T

HeerenveenF2 6 5 1 O11 31- 3

GAVCF2 6 4 2 O10 22- 7

Heerenv.B.F3 6 2 2 2 6 14-10
Heerenv.B.F5 6 2 O 4 4 9-18
OldeboornF2 6 1 1 4 3 5-22
ÍargaF3 6 1 O 5 2 5-26

Sport Vereent uit Oldèberkoop blijft tot vèler-verrassing pundes.bijge.n gpto.ktl_tl In het thuisduel

Ë'g.n oia.morn werd tt.t *.Ët.Ëni ..n l-l lemise, e.ï rt"ná diell bij iust was bereikt door goals

va=n Marten Bouma (SV) en Sietse Veenstra voÓr Oldeboorn.

ODV uit Wilnlewoude zit momenteel in een diep dal en daar kón in de uitwedstrtjg ,:g:" 919:}oJi
geen uetanOËting in worden gebracht. Na een reàelijk goede eerste helft, verloren de blauwwttten.net

treffen na een l-0 ruststand Ëii i-O àoor goals u"n Aíg*t Faber en Siese Bergsma' waarop welnE

viel af tc dingen.

De stunt die s.v. Thor in gedachten had, mag'alg geslaagd $1ctrgywd worden.tegen koploper

óIdffiill2:zl. o*to"iË. g.rÍ[Á"tí"*t-ae Lótrristèrs in de glste minuut viel te noteren, in

.* i,-.*irlii*á.inAoemanïobus Voolstra van sv'Thor rood kreeg^toebedeeld. Schutters waren

ó;;-prï;iu"n gt", Miír"-Groothof (sv Tho4 en Siebrand 9::!:1P3"' Siese Bergsma

IordiU"àÀ1,i.óíLíooiá. n*.rten Johan Tijsma eenn penalty niet wist te verzilveren.

,,Cruijff heeft voor 80

miljoen gekocht en voor 28

milioen verkocht. Nou kan
ik ni"t ,o goed rekenen,

maar ilat is 52 miljoen
verschil. En als ik dan zie

dat Excelsior met een
besrrotins werkt van 1'2

miljóen, dán kan die club
viiftie iaar bestaan van het
gdta áát Cruijff noilig heeft

om één iaar trainer van
Bócelona te zijn."

(B okspr o mo to r / s P ortf a'
naat Aad Veerman in het

Rotterdams Dagblad)



ZATERDAG 31 OKTOBER.
113 544 A/B COMB. A1 - SPORTCLUB A1 11.00 U. R.B. LEEMBERG O.
211 559 oDV 81 - tuB COMB. 81 9.30 U.
328 640 A/B COMB. C1 - DRACHTEN C2 10.00 U. N.
4090775 WWS D1 - OLDEBOORN D1 11.00 U.
5240967 HEEG E1 - OLDEBOORN E1 12.00 U.
6241128 OLDEBOORN F1 - AKKRUM F1 1O.OO U.
633 1155 oLDEBOORN F2 - GAVC F2 10.00 U.

ZONDAG 1 NOV.
802 511 OLDEBOORN 1 - BLUE BOYS 1 14.00 U. H. BONTHUIS
818 592 LANGWEER 2 - OLDEBOORN 2 11.30 U.
821 257 oLDEBOORN 3 - S.C. JOURE I 10.00 U.
822 258 OLDEBOORN 4 - HEERENVEEN 6 10.30 U.

ZATERDAG 7 NOV.
113 544 A/8. COMB. A1 - BAKKEVEEN A1 11.00 U. D. ZEILMAKER O.
211 558 A/8. COMB. 81 - HOUTIGEHAGE 81 1O.OO U. J.V.D.HEIDE N
328 640 BERGUM C2 - AtB COMB. C1 10.30 U.
409 0773 OLDEBOORN D1 - AKKRUM D1 1O.OO U.
524 0965 OLDEBOORN E1 - RES E1 9.15 U.
624 1127 GAVC F1 - OLDEBOORN F1 10.00 U.
633 1154 HEERENV. BOYS F3 - OLDEBOORN F2 10.30 U.

ZONDAG 8 NOV.
802 509 AMELANDIA 1 - OLDEBOORN 1 15.00 U. E. TERLUIN
818 593 OLDEBOORN 2 - HEERENVEEN 5 11 .OO U.
821 258 OLDEBOORN 3 - AKKRUM 6 1O.OO U.
822 259 NIEUWESCHOOT 6 - OLDEBOORN 4 1O.OO U.

ZATERDAG 14 NOV.
113 541 DRACHTEN A2 - A/B COMB. A1 10.45 U.
211 555 DE SWEACH 81 - A/B COMB. 81 1O.OO U.
328 636 A/B COMB. C1 - DRACHTST. BOYS C4 10.00 U. N.
4090774 0Sr D1 - OLDEBOORN D1 11.00 U.
524 0965 SCHARNEGOUTUM E1 - OLDEBOORN E1 1O.OO U.
624 1124 OLDEBOORN F1 - WARGA F1 l O.OO U.
633 1151 OLDEBOORN F2 - HEERENVEEN F2 1O.OO U.

ZONDAG í5 NOV-
802 507 OOSTERLITTENS 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U. B. OOSTERWOUD
818 592 OLDEBOORN 2 - BI-AUWHUIS 3 11.00 U.
821 258 GAVC 4 - OLDEBOORN 3 10.00 U.
822 260 OLDEBOORN 4 - WARGA 4 1O.OO U.

ZAALVOETBALPROG RAMMA APOLLO ENGI NEERING.
DINSDAG 3 NOV. DE TWINE GROUW.
019 GAVC 7 - APOLLO ENG. 1 21.30 U.

MAANDAG í6 NOV. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
019 APOLLO ENG. 1 - M.K.V.',29 522.10U.

DENKT U WEER AAN DE WEDSTRIJDVERSLAGEN!?I?I?I??I?I?I?!?I?I?I?

Nogmaals: de thuiswedstrijden van de A-jun. worden gespeeld in Oldeboorn. en de wedstrijden
van de C/B-jun. in Nijbeets!!!!

7

rt



B,ngo, het Derde en Apollo Engineering.

Zalerdagavond 17 oktober de bingoavnond
van de v.v. Oldeboorn. Toen ik verscheen
waren de eerste ronden al gepasseerd en ik
had daarom moeite om in het ritme te komen
om direct mee te doen in de strijd om de prij-
zen. Alras bleek dat het een strijd was tussen
de Ds. Nieuwoldstrjitte-bewoners, en met
name Pieter Poepjes en Gerke van
Kalsbeek. Deze twee heren wisten veel prij-
zen in de wacht te slepen en de hoofdprijs,
een schitterende tuinbank was dan ook voor
Gerke. Tussendoor gunden zij hun buurtge-
noten ook nog wat prijsjes, en om de rust te
bewaren gunden zij ook Joukje en Johan F.

nog een schitterende prijs, welke laatste (of
is de rol al op?) in de wc hangt. Nog een
advies aan Siete V.; wat relaxter bingo spe-
len, en de prijzen komen vanzelf .

Kantinecommissie bedankt voor de gezellige
avond, en voor de thuisblijvers; Kom een vol-
gende keer ook, er zijn mooie prijzen en het
is hartstikke gezellig.

Na deze enerverende avond moest ik's mor-
gens weer vroeg op om met het derde naar
Warga te gaan om daar te.proberen om
beide punten te pakken. Van de grote selec-
tie van het derde waren slechts 10 man aan-
wezig, maar gelukkig was Wiebe Jager
bereid om als elfde man te fungeren.
Bedankt! Warga was de eerste helft de bete-
re ploeg en wist dan ook de rust in te gaan
met een 2-1 voorsprong. Hoewel wij in de
tweede helft probeerden terug te komen, was
het toch Warga dat doeltrof en wel drie maal.
Ook wij hebben nog enige kansjes gehad,
maar deze gingen er niet in. De uitslag was
dan ook 5-1 voor Warga en verdiend, maar
gelukkig staan we nog bovenaan. Er staan
nog drie wedstrijden op het programma en
hieruit moeten zes punten worden behaald,
en nog wat doelpunten om ons doelsaldo
nog wat te verhogen.

Na de domper van zondag tegen Warga toog
ik met het zaalvoetbalteam naar Akkrum om
tegen Bij de Put uit Leeuwarden te spelen.
We zijn nog ongeslagen en hoopten in deze
wedstrijd weer een overwinning te pakken. Al

gauw bleek dat de tegenstander te groot
was, hetgeen resulteerde in een 9-0 neder-
laag. Wij draaien echter leuk mee in deze
klasse en zullen nog genoeg puntjes binnen-
halen.

Al met al was het geen succesvol weekend,
maar de komende weken gaan wij er weer
hard tegenaan om de punten binnen te
halen. En.....spelers van het derde, mis-
schien wisten jullie het nog niet, maar op
woensdagavond is er trainen van 8 tot 9 uur.
En......donateurs en leden; de volgende
Bingo-avond is op 4 april 1993, noteer deze
datum alvast in jullie agenda en kom ook
naar de kantine!

Binne.

GEVRAAGDI
Het bestuur is nog op zoek naar een archief-
kast voor in de bestuurskamer. Zijn er mis-
schien mensen die nog ergens een kast met
deur(en) hebben staan, en deze toch niet
meer gebruiken? Het bestuur van de v.v.
Oldeboorn houdt zich graag aanbevolen.

Makkum EÍ - Oldeboorn El.

Wij moesten zaterdag 17 oktober naar
Makkum te voetballen. Bij de rust was het 1-

0 voor Makkum. ln de tweede helÍt maakte
Makkum nog 2 doelpunten. Wij kregen ook
nog een kans maar we konden geen doel-
punten maken zodat de eindstand 3-0 voor
Makkum was.

Ronald Rodenburg!

Wij moesten tien oktober voetballen tegen
WZS. de eerste goal maakten wij. daarna
maakte WZS 2 goals. toen was het rust. na
de rust maakteh wij weer 1 goal. en toen zij
weer en toen wij weer en toen moesten we
stoppen dat was wel jammer en toen gingen
we ons douchen. eindstand 3-3.

Nico veld.



A/B Comb. C1 - v.v. Bergum.

Wij hadden de aftrap. Binnen 5 minuten
scoorde lrwan. Na ongeveer een kwartier
scoorde hij nog een keer. Toen werd het 2-1.
Na een tijdje scoorde lrwan nog een keer 3-
1. Bergum scoorde nog een keer 3-2. In de
laatste 10 minuten scoorde lrwan nog een
keer. ln de tweede helft ging Inruan eruit, en
Daniel erin. Bergum had de aftrap. Na een
kwartier kwam er een Bergumer alleen op
de goal af, Arie liet hem gemeen struikelen.
Penalty. Hij werd genomen en zal4-3. ln het
laatste kwartier scoorden ze nog een keer 4-
4. Toen floot de scheidsrechter en was het
afgelopen.

Bauke Dijkstra.

Oldeboorn2-RES4.

Zondag 4 oktober. Eigenlijk zou ik deze
wedstrijd niet moeten verslaan. Hadden we
al mooie wedstrijden gehad en allemaal nog
gewonnen, deze was niet om aan te zienl!!l
Vooral de eerste helft was niet om over naar
huis te schrijven. Oldeboorn speelde erg
slordig, terwijl Bolsward mooi op maat speel-
de. Gezien de eindstand zou ik beter een
verslag voor Bolsward kunnen schrijven,
maar de twee goals die we hebben gemaakt
mochten er zijn. Meteen in de eerste minu-
ten al is daar Willem van K. Er werd wat
gerommeld met de bal voor onze goal, hij
komt eruit richting een paar van RES, maar
Willem pakt de bal af en loopt het veld over,
de keep komt eruit en...zoals hij zovaak op
tv had zien doen, hij tikt 'm over de keeper
erin. Tot stand 1-6 krijgen wijze dus om de
oren (of liever Sipke), vaak na een wat
wazig niet-fluit-gedrag van de scheids. lk ga
in ieder geval de buitenspelregels nog 's
doornemen en de dingen die men als keep-
er wel oÍ niet mag doen. ln de tweede helft
gaat het al wat beter met Oldeboorn, maar
de score is te ver uitgelopen om in te halen.
Pieter Ate, die er voor Willem in kwam, ziet
toch nog kans om doodleuk 2-6 in te tikken,
na een eenvoudige voorzet waar RES zo te
zien niet echt op rekende. Dat oogt al wat

beter. Nu volgen er ook heel wat meer kan-
senaan beide kanten, maar het is Bolsward,
die in de laatste minuten een kadootje van
Sipke kregen, want ach, of je nou met 2-6 of
2-7 verliest, dat maakt niet veel uit. Blijven
nog over de twee (echte) gele kaarten.
Onder het motto "ik heb ze op zak, dus
gebruik ik ze ook", kreeg Willem van K. er
een voor het in de handen nemen van de bal
bij een vrije trap voor RES, en Jentje, die dit
wel leuk vond, en een applausje gaÍ, kreeg er
daarom ook een. En ach, meer wil ik over de
wedstrijd ook niet kwijt, anders wordt het
beledigend.

P.S. maar we blijven optimistisch, volgende
week gaan we er plat voor!

Liz.

Zondag 27 sept. (alweer) vertrokken we naar
onze zuiderburen, nl. Akkrum 6. Het elÍtal
van leider Nijholt had vernomen dat dit een
zware uitwedstrijd zou worden. Akkrum
speelde tegen Joure gelijk waarvan"s
Oldeboorn net wist te winnen. Maar het pakte
anders uit, het werd nl. de wedstrijd met de
meest gemiste kansen. Het eerste kwartier
had Oldeboorn al met 5-0 voor moeten
staan, maar het lukte de spits van het 3e niet
om het net te laten trillen. Het was Akkrum
die het eerste doelpunten op het scorebord
liet prijken. De achterhoede van Oldeboorn
keek richting spits. Er werd niets gezegd, en
ja de spits had het door, hij moest scoren.
Het spreekwoord zegt dan ook; "als er een
schaap.....enz. Binnen een half uur stond
Oldeboorn met 5-1 voor. Dat was tevens de
ruststand. Na de rust was het Oldeboorn die
tot scoren kwam. De eindstand was uiteinde-
lijk 1-13 voor Oldeboorn. Wie de doelpunten
hebben gemaakt is mij even ontschoten. ln
de rust werd onze doelman Durk vervangen
door Kees Kalsbeek en Tinus door Johannes
B. Voor het elÍtal van Albert Nijholt was het
een gemakkelijke wedstrijd die goed werd
geleid door een scheidsrechter uit Terhorne.
Tot wederhoren.

"Joop".



Oldeboorn4-Akkrum5.

Hier een verslag van een ploeg waarbij de
geestdrift van het voetbal nu nog leuk is
zolang onze vaste supporters nog aan de lijn
staan zullen wij ons presenteren, nou ja pre-
senteren als je gemiddeld met zo'n 7-0 ver-
liest. Het is niet verkeerd bedoelt, maar
zolang er wel een veteraan naar het eerste
kan en niet naar een.......? Waar is de limiet?
Wie geeft leiding en visie op het zondagge-
beuren? Zomaar wat vragen uit het vierde.
Gelukkig waren "ze" ons niet vergeten, en
kwamen wij zondagmorgen keurig op de
Íoto's voot het archief. Over de wedstrijd kan
ik kort zijn, tegen Akkrum 2-7. Duidelijke cij-
Íers weer, maar in ieder geval weer doelpun-
ten. Je zou kunnen denken goed aanvallend
voetbal, en met de kans dat er gaten in de
verdediging vallen, maar ja dat maakt voetbal
aantrekkelijk niet waar? ln ieder geval luidt
ons doelsaldo na 5 wedstrijden 10 voor en 45
tegen. Zondag a.s. (25 okt.) kunnen onze
keepers dan eindelijk eens gaan vissen zon-
der een bal uit het net te moeten halen.

Jan 40+ ("gatenkaas").

Surhuistenreen 81 - Bleu Boyd(ildeboorn 81

Zalerdag 17-Oktober vertrokken we om 9:15
uur naar Nijbeets. Daar moesten we een
thuiswedstrijd spelen. Toen we opgesteld
stonden, blies de scheids (Kees Reitsma) op
het fluitje en begonnen we. De eerste helft
ging het wel goed. Daniël had nog een goeie
kans maar we gingen toch met 0-0 de rust in.
Tijdens de rust hebben we even lekker ruzie
gemaakt. Toen begonnen we weer aan de
tweede helft. Deze tweede helft was niet zo
goed. De tegenpartij brak verschillende keren
door de achterhoede heen en.wist ook nog 3
keer te scoren. Met deze stand was de wed-
strijd afgelopen en gingen we douchen.

PS:De vorige keer hebben wij met 8-1 verlo-
ren.

Naar aanleiding van het bericht in het club-

blad van 2 weken geleden; "hoe vergaat het

overigens momenteel ons vlaggeschip?
Waar is deze vaste "reporter" gebleven?,
kreeg ik nogal wat kritiek, wat zeker niet
terecht was, maar ach ik heb vakantie en tijd
over, zodat ik op deze manier het schrijÍge-
drag van de spelers van het vlaggeschip pro-

beer (moet) verbloemen. Dit schrijven zal
ook niet meevallen, want de eerste wedstrij-
den dateren van half augustus en aangezien
er in de oeÍencampagne tientallen doelpun-
ten vielen, zowel voor als tegen, zal ik mij
beperken tot de einduitslagen en enkele sta-
tistieken. Dit om de doelpuntenmakers geen
extra veer in de .... te steken dan nodig is en
de verdediging niet te betichten van niet
gemaakte fouten. Het gaat er mij dus om zo
weinig mogelijk fouten in dit verslag te
maken, zodat ik geen rectificaties hoef te
plaatsen.De eerste oeÍenwedstrijd werd thuis
gespeeld tegen de 4e klasser Boornbergum,
waar we vorige seizoenen ook altijd tegen
oefenden en ook altijd verloren. Hoe anders
was het dit jaar, want we stonden een kwar-
tier voor tijd nog mel4-2 voor, maar toch wis-
ten de gasten de score nog gelijk te maken.
De tweede oefenwedstrijd werd verspeeld in
en tegen Surhuisterveen een hoofdklasser,
waar de wedstrijd een nogal dramatisch
begin kende voor Oldeboorn, want de rust-
stand was naar mijn mening 3-1 voor de
thuisclub, die met een onderschatting van
hier tot Alaska aan de tweede helft begon-
nen. Dit wist Oldeboorn feilloos aÍ te straffen
en won men met een gedenkwaardige score,
3-5. De derde wedstrijd werd op Boarnster
bodem afgewerkt en wel tegen de Sweach 2.
Nu werd duidelijk dat we nog niet op het
gewenste niveau zaten, want we kregen met
3-4 op de broek. Ook werd er tussendoor
nog een wedstrijd voor de Freonskipsbeker
gespeeld tegen RWF. Met een zwaar (nou,
nou...) gehavende ploeg reisde het vlagge-
schip af naar Frieschepalen om nu een 5-3
nederlaag te incasseren. Hiermee was het
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oefenprogramma ten einde en kon er op 7
sept. een begin worden gemaakt met de
competitie. Een week later dan we gewoon
waren, maar daar had niemand problemen
mee, aangezien er een week van rust tussen
de Gondelvaart en het eerste competitieduel
tegen de degradant Boyl zal. ln een gelijkop-
gaande strijd was het Boyl die een sterkere
indruk achterliet, maar was het Oldeboorn
die met een 1-2 overwinning aan het langste
eind trok. Op 14 sept. kregen we de
Westhoek op bezoek. De ploeg promoveerde
vorig jaar overtuigend uit de 2e klasse en
werd door Oldeboorn niet onderschat, dat dit
terecht bleek is op te maken uit de stand 10
min. voor tijd, nl. 1-3, maar het iets te korte
Boarnster kwartiertje leverde nog 2 doelpun-
ten op, zodat er een 3-3 eindstand kon wor-
den bijgeschreven. De tweede uitwedstrijd
tegen Oosterstreek leverde na rust geen pro-
blemen meer op en de score werd rustig uit-
gebouwd tot 1-5. De uitwedstrijd tegen het
stugge Sport Vereent moest en zou gewon-
nen worden, maar de werkelijkheid bleek iets
anders, na 90 min. was de stand 1-1 , en daar
waren we zeer ontevreden over, zeker als
men keek naar het vertoonde spel. Rest mij
nog 1 oefenwedstrijd en wel tegen hoofdklas-
ser Langezwaag, waar we i.p.v. een training
een heuse voetbalwedstrijd mochten spelen
m.b.v. kunstlicht. De uitslag werd 0-2 voor
Oldeboorn, en dit was zeker zeer verdiend.

Thor 1 - Oldeboorn 1.
Zondag 18 okt. stond de wedstrijd tegen het
gepromoveerde Thor uit Lippenhuizen op het
programma. Deze ploeg was tot op dat
moment goede tweede met een wedstrijd
meer en een gelijk aantal punten dan
Oldeboorn. Dus was er sprake van een
heuse topper, waar we in ieder geval een
punt mee naar huis moesten nemen en liefst
twee om afstand te nemen van de concurren-
tie, die naar het zich laat aanzien elkaar aan
het uitmoorden zijn. Dit is dus alleen maar
positief voor Oldeboorn. Met een basisopstel-
ling die bijna gelijk was aan die van de wed-
strijd tegen Sport Vereent (ODV???), want op
de linksbackpositie stond H. Hartmans die is
overgekomen van het 3e elftal om het vlag-
geschip weer compleet te maken, want de
blessuregolf heeft een behoorlijke schade

onder de spelers aangericht. De wedstrijd
begon zoals gewoonlijk om 2 uur (dat veran-
dert ook nooit zeker?). De eerste 10 min.
gebeurde er weinig spectaculairs, maar
leverde wel een sterker Oldeboorn, wat ook
resulteerde in een doelpunt van Siebrand
Oosterbaan op aangeven van August Faber.
Hierna bleef Oldeboorn het proberen, maar
liet langzamerhand de wedstrijd overnemen
door de Lippenhuisters. Maar zij kwamen
voor de rust niet tot scoren, zodat er een 0-1

ruststand was. Na de rust kwam Thor sterk
opzetten, vooral uit stilstaande situaties was
men erg gevaarlijk. Dit bleek na een kwartier
spelen toen er uit een corner de gelijkmaker
werd gescoord. Hierna werd Sytze Bergsma
de dug out uitgestuurd om August Faber te
vervangen. Na een aantal minuten werd
Sytze Bergsma gevloerd in het strafschopge-
bied, hetgeen de keeper "rood" kostte. De
kans op 1-2 werd niet benut door de
Boarnster voorstopper die een ongelukkige
wedstrijd speelde, want een kwartier eerder
liep hij tegen zijn 1e gele kaart van dit sei-
zoen aan. 10 min. voor tijd was het toch
Sytze Bergsma die voor 1-2 zorgde. Met nog
een paar resterende blessureminuten leek
Oldeboorn deze topper in zijn voordeel te
beslissen. Maar niets bleek minder waar,
want Thot zag kans de gelijkmaker 1 min.
voor tijd in de netten te jagen, zodat dit
beschouwd mocht worden als een verloren
punt. We gaan nog altijd ongeslagen aan de
leiding met 6 wedstrijden 9 punten en de
concurrentie staat minimaal op twee punten.
Rest mij nog het publiek, wat in grote getale
langs de lijn stond, te bedanken voor hun
steun.

de Reporter.

Renado2-Oldeboorn2.

Zondag 11 oktober. Deze keer een kort ver-
slag. Niet omdat het een slechte wedstrijd
was (als vorige week), maar omdat het een
mooie wedstrijd was. Logisch he? Er werd
mooi gespeeld, vooral in de eerste helÍt.
Renado hed een beetje overwicht, maar
creeerde slechte kansen, terwijl de kansen
van Oldeboorn wat meer actie hadden. Even

rt
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lijkt het erop dat Renado gaat scoren, want
er komen een paar akelige goede kansen,
maar er gebeuren geen gekke dingen, de 1e
helft wordt rustig uitgespeeld. Ruststand 0-0.
Een gemoedelijke wedstrijd dus . ln de
tweede helÍt speelt Jan M. nog even mee,
want hij moest weg en in die korte tijd lukt 't
'm bijna om een goal te maken door de bal
net over de keep te stiften, maar de bal zeilt
net tegen de lat, maar dan is er Bauke (oÍ
Bouke?) die met kunst- en vliegwerk de bal
opvangt en alsnog scoort, 0-1. Udo staat
een mooie partij te. keepen, er zijn verschei-
dene mooie reddingen en de goal die dan
gemaakt wordt kan hij niets aan doen. Er
kwam een lange voorzet vlak voor de goal,
een klein manneke kopt naar de grond en
het is 1-1. Henk heeft inmiddels geel te pak-
ken wegens het onderuitschoffelen van een
tegenstander (ach , ze zijn nog jong). Er
volgt een wazige penalty die we zelfs vol-
gens Renado niet konden hebben veroor-
zaakt (lde; "het is toch geen Sinterklaas,
maar het kado is er al!") (Dit is zeker van
toepassing op lde, gezien zijn geweldige
prestaties tijdens de bingo-avond, red.).
Maar de goden waren met ons, of liever met
Udo, het bleeÍ 1-1. Niet erg lang, want er
komt een (half) aÍstandschot die net iets te
hoog is; 2-1. Oldeboorn begint te knoeien en
er wordt steeds harder gespeeld. Na erg
veel gepiel voor het doel van Renado is daar
de corner van Oldeboorn. Janco neemt de
bal, die zeill naar de eerste hoek, de keep

slaat 'm weg, maar wat blijkt? De bal was al
achter geweestl Stand 2-2 dus! lk heb ze nog
nooit zo uitbundig blij gezien! Kortom, een
mooie wedstrijd met een verdiende uitslag.
P.S. Aangezien ik nu al geboycot word, geen
verslag van de wedstrijd van 18 okt. (waar-
van de uitslag trouwens 4-3 voor Oldeboorn
was!). Nee hoor, grapje. Op 25 oktober
waren we vrij, dus; see you next time.

Liz.

A/B Comb. A1 - v.v. Drachten A2.

We begonnen met een ongewone opstelling.
Namelijk met Siete Veenstra in de spits. De
1e helft speelden we zeer goed, waardoor
we veel kansen creeerden en benutten. Het
was Siete Veenstra die de openingstreffer
scoorde, 1-0 dus. Hierna volgden nog enkele
goals van Siete, Douwe Hein, Daniel, Wiebe
en Bertus. Door deze goals stond het met de
rust 9-2 in het voordeel van Oldeboorn. 2e
helft: We gingen er weer met volle moed
tegenaan in de 2e helft. Na een paar min.
spelen viel er een doelpunt voor Drachten, 9-
3. We kregen nog veel kansen, waaruit enke-
le doelpunten vielen. Drachten scoorde nog
een keer, waardoor ze weer wat moed kre-
gen. Drachten kreeg ook nog een penalty
toegewezen. Deze werd door een speler van
Drachten naast geschoten. Hierdoor kwam
de eindstand op 19-4 voor Oldeboorn.

Pieter Poepjes.

"ZWART-WIT''

Deze keer een Íoto uit het archieÍ van
onze penningmeester, Binne Oosterbaan.
De Íoto is gemaakt na de Íeesten in 1973
en laat een combinatie zien van
Oldeboorn 3 en Oldeboom 1A. Let vooral
ook eens op die legendarische haarban-
den. Zo zie je ze toch zeker tegenwoordig
niet meer.
Staand v.l.n.r. Wiebe de Roos, Binne
Oosterbaan, Siemen Teunissen, Bonne
de Vries, Jan Teunissen, Fedde v.d.
Meulen, Sietse Jager, P. Lilnsveld.
Zittend v.l.n.r. Jappie Wagenaar, Jelke
Bethlehem, Douwe Oosterbaan, Bauke
de Leeuw en Harm Wagenaar.
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A',"r""rst willen we even vermelden dat Maaike Nijdam de kantinecommissie heeft verla-

ten, daar zij binnenkort gaan verhuizen. Bij deze, Maaike bedankt voor je inzet en enthousias-
me.
Jullie begrijpen vast wel dat we nu naarstig op zoek zijn naar een opvolger(ster) voor Maaike,
dus als er iemand is die er zin in heeft om ons bijte staan...laat het ons weten!
De opkomst bij de bingo op zaterdag 17 oktoberviel een beetje tegen, desondanks werd het
toch een heel gezellige avond.
De te winnen prijzen vielen goed in de smaak bij de aanwezigen, we hadden o.a. een staaf-
mixer, een mooie schemerlamp, een gourmetstel en als hooÍdprijs was er een schitterende,
nostalgische tuinbank. Deze werd gewonnen door Gerke v. Kalsbeek.
wij wensen hem en ieder die een prijs(prijzen) won veer prezier ermee.
We willen in april nogmaals een bingoavond organiseren en we hopen dat er dan meer men-
sen zullen komen.
Komt u normaal nooit op het- voetbalveld en voelt u zich daardoor geremd om op zo'n avond
welte verschijnen? NIET DOEN!
Wij willen juist ook diegenen, die normaal gesproken niet komen graag eens bij ons in de kanti-
ne zien. Dus, schroom niet, maar komt allen.
De kinderbingo op woensdagmiddag 21 oktober werd druk bezocht door zo'n 35 kinderen. Ook
hier vielen de prijzen in de smaak bij de deelnemertjes. We speelden eerst 2 rondes waarna
ieder een glaasje drinken aangeboden kreeg (de aanwezige ouders genoten van een bakjeu
koffie) en aansluitend werden de overige 2 rondes gespeeld.
Er waren o.a. een skateboard, Bean Ball, echo-microÍoons en een voetbal te winnen.
Het was zo'n groot succes dat we van plan zijn in het voorjaar weer een kinderbingo te organi-
seren i.p.v. een videomiddag;
De kinderen zouden het in ieder geval wel leuk vindenl

Maar eerst krijgen we nog de Fancy-Fair en de Íeestavond op
19 december a.s.

Ook daar verwachten wij u allen!!!

Froukje, Catharina en Wendy.

OPROEP-OP ROEP-OP ROEP-OPROEP-OP ROEP-OPROE P-OPROEP-OPROE P-OPROEP

Tjo...t:: *. fqn"y-Fair,op 19 december willen.we.graag een soort tentoonsteilinkje houden over
de V.V. Oldeboorn. Hiervoor kunnen we vrijwelálleó gebruiken betreffende cie uóóiOálclub,
vooral spullen van/over vroeger zijn zeer welkom.
Uiteraard zien wij.erop toe dat u [rw spullen ongeschonden terug krijgt. Dus wanneer u in het
bezlt bent van het een of ander en dat aan ons uit wilt lenen, dán horen wij dat graag van u.
Pel 1667 Froukj.e, 1921 Catharina oÍ 1807 Wendy.
Tevens willen.wij een qland opzetten met tweedehands goederen.
Vooral naar kinderspullen is. veel vraag. ïeQI u nog voétbalkleding, voetbalschoenen e.d. lig-
gen wat niet me-er w.or91 99!ruikt en u wilt dit voor-de voetbalclub-beschikbaar stéttèn, Oett u
dan even met Wendy (1907), de club zal u dankbaar zijn en de tedóá àió-nog-*a1'Ërnn"n
gebruiken, kunnen zo voor een zacht prijsje hun uitrusting uitbreiden c.q. vernieurËe;. 

' -

Voor de opbrengst van deze tweedehands goederen kan de club weer wat nieuw materiaal
o.i.d. aanschaffen-
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ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een proÍielschets van: ons enige vrouwelijke bestuurslid die zich
met name geweldig inzet voor onze jeugd.
(ook voor haar geldt dat ze een andere vragenlijst heeft gekregen dan welke hier onder staat vermeld).
Overigens zijn er nog een paar vragenlijsten "onder de mensen". Zouden jullie deze wel z.s.m. willen
inleveren? Bij voorbaat dank.

Naam:
Geboren:
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:

Beste boek:
Beste film:
Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:

Mooiste vrouw en/of man:
Favoriete club: geen voorkeur
Favoriete speler:
Welke club wordt dit seizoen landskampioen:
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Televisieprogramma:
Favoriete tv-presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Favoriete andere sport:
Onderschatte voetbal ler:
Overschatte voetballer:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Beste kranVtijdschrift :

Slechtste kranVtijdschrift:
Een hekel aan:
Bewondering voor:

Kwd van de voetballerij:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
Wie nodig je niet uit op je verjaardag:

Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn:
Wat zou er moeten veranderen binnen
de v.v. Oldeboorn:
Voetbal is:

Wat je verder altijd al kwijt wou:

Grietje v.d. Velde-Beimin
15-9-1952

v.v. Grouw
ja, alcohol zo aÍ en toe

the Deer Hunter

al het warme eten
lezen, breien, kleren maken,
jeugdcomm. v.v. Old.
nog nooit tegen gekomen

geen voorkeur

Derrick e.d.

Dire Straits

Geboorte kinderen
Auto ongeluk
Leeuwarder Courant
Prive e.d.
Zeuren (en dat doen veel mensen!)
Alle mensen hebben goede en minder goede
kanten, wie moet ik dan bewonderen?

ik nodig maar een paar
mensen uit, dus heel veel mensen niet.
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2 4 I o 10

'11 12 13 14 t5 16

17 19 20

21 22 23 24 25 26

27 2A 29 30 31

32 34 35 36 37

38 39 40 t1 42 43 44 45

46 47 48

49 50 52 53

54 55 56 5S 59

60 5l 62

64 66 67 68 6g

70 71 74

75 76 77 78 79

80 82

Wat moet u doen?
Vul eerst het kruiswoordraad-
sel in en breng vervolgens de
gevraagde letters over naar
het balkje onder de puzzel. Na
juiste invulling leest u hier een
gezegde.

HORIZONTAAL
1 stootwapen, 5 onbepaald
voornaamwoord, 7 schrij-
frechten, ll artikel (aÍk.), 12
plaats in Gelderland, 14 eike-
schors, 16 tijdrekening, l7 mu-
zieksoort, 19 wal, 20 angstig,
2l dy ne, 22 hoge stand, 24 toe-
spraak, 26 selenium,2T an-
sicht, 30 ijverig, 33 meisjes-
naam, 34 gedekte tafel, 36
zwaardwalvis, 38 Europese
munt, 40 sportartikel, 42 jong
dier,44 hevig, 46 levensonder-
houd, 47 schande, 48 bijbelse
figuur, 49 groente, 50 onheils-
godin,5l slot,53 ten opzichte

van (aÍk.),54 vochtig,56 rivier
in Nederland, 58 lofl ied, 60 ge-
spannen, 62 meid, 64 vrouwe-
lijke titel, 65 heilige stier, 67
vulmateriaal, 68 omzetbelas-
ting,70 reus,72 in reliëfgesne-
den steen, 73 hoekpilaar, 75
Baskische bevrijdingsorgani-
satie,76 oktober (afk.),77 brl-
belse figuur, 79 nageslacht, 80
tekort,8l biersoort,82 niet be-
hoorlijk.

VERTICAAL
I ltaliaan, 2 minister,3 etcete-
ra, 4 noot, 5 bakbenodigdheid,
6 naar beneden, 7 maanstand,
8 meisjesnaam, 9 serieuze
stemming, l0 verhaal, 13 buit,
l5 roemen, lE wal,20 roofdier,
23 moerassig, 25 onderdom-
peling,28 vermakelijk, 29 bol-
gewas,31 laag autootje,32 ge-
slacht, 34 maaltijd, 35 tepel, 37
sierplant, 39 bergpas, 4l ar-

moedig huisje. 43 vaas, 45 ri-
vier (Sp.), 50 dakbedekking,
52 verrichten. 55 rijstbrande-
wijn, 57 lekkernij. 59 dorp
(lnd.), 60 gezondheid! ól op-
pepper, 62 bestemming, 63 be-
sef, 64 bakmengsel, 6ó vlees-
gerecht, 67 stuk, 69
jongensnaam, 71 oude vocht-
maat, 74 kloosterlinge, 76
Olympische Spelen.78 in op-
richting.
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