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Alweer twee weken voorbij. Nog even en de kaas kan weer ín de
oren (overigens als mijn gehoor nog goed werkt, hoor ik het momen-
teel ook al), want dan gaat er weer voor miljoenen aan vuunnrerk de lucht
in. Maar voor het zover is pakt Oldeboorn 1 eerst nog even de eerste perio-
detitel, staat Oldeboorn 2 eind december onder de deskundige leiding van trainer
J. Korbach aan kop van de ranglijst, wordt Oldeboorn 3 alsnog herfstkampioen en
weet Oldeboorn 4 de rode lantaarn over te dragen aan Warga 4, zijn onze F-1
pupillen de eerste echte kampioenen, is het samenwerkingsverband tussen
Oldeboorn en Nijbeets beter als ooit tevoren, is Harke weer terug van een exoti-
sche reis naar St. Petersburg, loopt de kantine vol op de schutjasavond van vrij-
dag 4 dec. en tijdens de Fancy Fair op zaterdag 19 december en de aansluitende
feestavond, maar weten we een ding zeker en dat is dat onze trainer Jan v.d.
Berg het 25 jaar alweer heeft weten uit te houden bij Trienke (of was het anders-
om?). Vandaar vanaf deze kant van harte proficiat en op naar de volgende 25
jaar.

Pi et.



Deze keer een kort overzicht i.v.m. de weergoden
die ons de afgelopen weekends de nodige voet-
baluurtjes ontnamen. Welgeteld 1 wedstrijd werd
er gespeeld en wel de regelrechte topper in de le
Klasse FVB tussen Oldeboorn 1 en S.C.S. 1. In
een uiterst spannende wedstrijd trok Oldeboorn
uiteindelijk terecht aan het langste eind door met
2-I de wedstrijd winnend af te sluiten. Door dit
resultaat blijft men koploper, echter nog steeds
op de voet gevolgd door de \i/esthoek die op
Ameland wel heel vernietigend uithaalde door
met 2-6 te winnen. SCS blijft wel derde in de
competitie, maaÍ zag Boyl twee pundes dichterbij
komen, omdat ook deze ploeg had gewerkt aan
het doelsaldo, thuis werd OosterliJtens met maar
liefst 5-tr verslagen. De middenmoters ODV en
Sport Vereent deelden broederlijk de punten in
een bloedeloze 0-0 wedstrijd. Blue daarintegen
wist we'er eens te winnen. In de uitwedstrijd
tegen de rode lantaarndrager werd het 2-3 voor
de Beetsters. Thor genoot wederom van een vrij
weekend.

Programma komend weekend.
Oldeboorn I speel wederom een rhuiswedstrijd
en wel tegen. Boyl. In de uitwedStrijd, de eerste
van de competitie, wist Oldeboorn een l-2 zege
te behalen. Hopleijk weer Oldeboorn de lijn door
te trekken van het vertoonde spel tegen S.C.S.
dan lijkt het mij dat er geen vuilde aan de lucht.
Maar oh wee, geen onderschatting graag.
Zondagmiddag allemaal weer op naar "de Kuip"
om"onze jongens aan te moedigen (en uiteraard
om onze trainer even de hand te schudden).
Oldeboorn 2 koerst tijdens de lunchpauze rich-

ting Joure om aldaar het jeugdige drankelftal van
Joure 6 te bestrijden. Om 14.15 uur hoopt men
toch weer twee punten binnen te hebben.
Oldeboorn 3 speelt de laatste wedstrijd voor de
winterstop uit tegen GAVC 4, en zal daar trachten
om het puntentotaal nog wat op te vijzelen, maar
zeker het doelsaldo, zodat er nog een kans is om
herfstkampioen te worden. Succes mannen!
Oldeboorn 4 hoopt ook de eersre helft van de
competitie af te sluiten in de thuiswedstrijd tegen
\ilarga 4.Deze eeÍste helft gaat men afsluiten men
een klinkende overwinning. Let op mijn woorden,
ga dat zien zondag2g nov. om 10.00 u.
Tnndag 6 dec. is er eventueel een inhaalprogram-
ma.
Tnndag 13 dec. loopt het hele dorp leeg (nou ja,
lopen...). Dan nl. reizen we met z'n allen af naar
Scherpenzeel (achter Wolvega) om daar ons vlag-
geschip te steunen in de regelrechte confrontatie
tussen de nummers 1 en 2 van de competitie.
Gastheer is dan nl. de Westhoek. Deze wedstrij-
den staan altijd garant voor spektakel, dus.....Dff
MAG U NIET MISSEN. Neem contacr nler
elkaar op aangaande het vervoer. Er zijn altijd wel
mensen die nog een plekje wij hebben in de auto.
Dus met z'n allen gezellig "carpoolen" richting
Scherpenzeel. Nogmaals zondag 13 dec. a.s.!
Oldeboorn 2 onwangt om 11.00 u. 's morgens
Wolvega 5. Hopelijk weet rrainer Jentsje Korbach
zijn mannen op scherp te krijgen, zodat ze volop
kunnen blijven meedraaien in de top van de 3e
Klasse. Overigens heb ik begrepen dat men voor
deze trainer nog op zoek is naar een lange
(stof/regen)jas, een zonnebril (die vooral op het
voorhoofd past) en last but not least een overheer-
lijk klein sigaartje......Wie oh wie?
Alle elftallen, van klein tot groot, van veld tot
zaal, weer veel succes gewenst.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN 28111.13112.

ZATERDAG 28 NOV.
113 544 DRACHTEN A2 - A/B COMB. A1 1O.OO U.
211 558 DE SWEACH 81 - A/B COMB. 81 1O.OO U.
328 641 A/B COMB. C1 - DRACHTST. BOYS C4 1O.OO U. NIJBEETS
409 774 ost '78 D1 - OLDEBOORN D1 11.00 U.
524 524 SCHARNEGOUTUM E1 - OLDEBOORN E1 1O.OO U.
6241128 OLDEBOORN F1 - WARGA F1 1O.OO U.
633 1155 OLDEBOORN F2 - HEERENVEEN F2 1O.OO U.

ZONDAG 29 NOV.
802 511 OLDEBOORN 1 -V.V. BOYL 1 14.00 U. W. HOLTERHOFF
818 596 S.C. JOURE 6 - OLDEBOORN 212.30 U.
821 258 G.A.V.C. 4 - OLDEBOORN 3 10.00 U.
822 260 OLDEBOORN 4 - WARGA 4 1O.OO U.

ZATERDAG 5 DEC.
EVENTUEE L I NHAALPROG RAMMA

ZONDAG 6 DEC.
EVENTUEEL I NHAALPROG RAMMA

ZATERDAG 12 DEC.
JUN IOREN/PUPILLEN WINTERSTOP

ZONDAG 13 DEC.
802 511 DE WESTHOEK 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U. A. NIJBOER
818 593 OLDEBOORN 2 - FC WOLVEGA 5 11.00 U.

ZAALVOETBALPROGRAMMA APOLLO ENGINEERING.

WOENSDAG 2 DEC. DE IEHAL STIENS.
019 AVANTI 5 - APOLLO ENG. 1 21.40 U.

WOENSDAG 16 DEC. FRIESLANDHAL LEEUWARDEN.
019 ROOD GEEL 2 - APOLLO ENG. 1 21.40 U.

MAANDAG 4 JAN. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
019 APOLLO ENG. 1 - BLAUW WIT'34 7 21.30 U.

MAANDAG 11 JAN. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
019 APOLLO ENG. 1 - c.A.V.C.7 22.10 U.

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

VOOR EVENTUELE AFGELASTINGEN KUNT U BELLEN NAAR DE FVB INFO LIJN TEL.
058-671615.

a



Vrijdag 20 nov.
Schutjassen en klaverjassen v.v. Oldeboorn om prijzen. Kantine v.v. Oldeboorn. Aanvang 20.00 u.

.Vrijdag 4 dec.
Schutjassen om punten voor de beker van de v.v. Oldeboorn. Kantine v.v. Oldeboorn. Aanvang
20.00 u.

Talerdag 19 dec.
Fancy Fair van 11 .00 - 16.00 u. kantine v.v. Oldeboorn.
's avonds jaarlijkse Íeestavond vanaf 20.00 u. in de kantine.

Donderdag 31 dec.
Oliebollenaktie v.v. Oldeboorn.

Zaterdag 2ian.
Douwe Venema Zaalvoetbaltoernooi. Utingeradeelhal Akkrum.

Zondag 3 jan.
Nieuwjaarsreceptie in de kantine vanaÍ 16.00 u.

Zondag 17 ian.
14.00 u. Oldeboorn 1 - Akkrum 2 (oefenwedstrijd)

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

Oldeboorn.

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

Zaterdag 22 mei.
Seizoensafsluiting jeugd overdag (hierover later meer). 's avonds barbeque vanaÍ 20.00 u. op
het sportcomplex v.v. Oldeboorn.

Zaterdag 19 juni.
Finales Boarnsterhimtoernooi in Oldeboorn vanaf 12.00 u.

Vrijdag 30 april.
F1 -pup. toernooi Surhuisterveen.

Wij wijzen U erop om ook de Mid Frieslander goed te lezen, aangezien wij ook daarin regelma-
tig onze aktiviteiten en wedstrijdprogramma's publiceren!!!ll



VRIJDAGAVOND 4 DEC. SCHUTJASSEN.

OM PUNTEN VOOR DE BEKER VAN DE V.V.
OLDEBOORN

AANVANG 2O.OO U.

KANTINE V.V. OLDEBOORN.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!!!!

Eerste lustnrm
" Douwe Venema Zaalv oetbaltoernooi"

op zaterdag 2 januari 1993.

De dagen worden korter en de avonden langer. De temperaturen gaan gestaag
richting het vriespunt en mede daardoor komt de winterstop voor voetbalminnend
Aldeboarn nabij. In deze voetballoze tijd worden veel Boarnster ogen gericht op
het Douwe VenemaZaalvoetbaltoernooi. De afgelopen vier jaar is er telkens een
andere winnaar geweest. Hieruit is op te maken dat het toernooi iedere keer weer
uitermate spannend, maar tevens heel gezellig en fair is. De vastgestelde datum
voor het toernooi is dit keer

zaterdag 2ianuari 1993 van 18.00 u. tot 24.00 u.

Teams, die minimaal uit 6 en maximaal 9 spelers mogen bestaan, kunnen zich
aanmelden bij Harm Oosterbaan, Swettebuorren 29 tel. 1605. Opgave dient te
geschieden VOOR vrijdag 1B dec. a.s. met vermelding van de namen van de
spelers i.v.m. het programmablad. Na afloop van het toernooi is de prijsuitreiking
dit jaat in het jeugdcentrum Medium, alwaar er daarna nog gezellig over het toer-
nooi kan worden nagepraat. Dus Boarnsters, vorm zo snel mogelijk een team en
geeÍ jullie voor 18 dec. op.



MEDEDET I NG IUI NTERSTOP NI UEBSE

EtFTRttEN.

0ldeboorn l: 27-12-92 t/m I 0-l -l 995

0ldeboorn 2: idem
0ldeboorn 3:7-12-92 t/m 5l -l-95

0ldeboorn 4: idem

fl-juniorcn : idem

B-junioren : 29-l I -92 l/m 28-2-93

C-junioren: idem

D-pupillen: idefr

E-pupillen: idem

F-pupillen: idem

MEDEBETING RRNGRRNOE ONZE

F.5 PUPItLEN.

Helaas gaat ook de oefenuled-

strijd uoor komende zaterdag

28 nou. tegen GRUC F5 niet door

i.u.m. competitieuerplichtingen

uan Fl en F2-pupillen.

Piet.

Oldeboornl-SCSl

22 nov. j.l. moest de topper tegen SCS wor-
den afgewerkt. De uitgangspositie was als
volgt: Oldeboorn 8-11

SCS 7-10
Hieruit blijkt dat verliezen fataal zou zijn ten
aanzien van het winnen van de eerste perio-
de. Dus was winnen noodzaak om de kans
op de periodetitel te behouden. Om 2 uur
werd er gefloten voor het begin van de eer-
ste helft (ik zeg niks, red.). Na wat aftasten
nam Oldeboorn het heft in handen en creer-
de ook een aantal kansen die niet naar
behoren werden afgerond. Na een kleine 20
min. werd er gescoord door SCS, zodat we
alweer tegen een 0-1 achterstand aankeken.
Nu werd er door Oldeboorn verwoed jacht
gemaakt op de gelijkmaker die na een reeks
van gemiste kansen werd afgemaakt door
August Faber (met het hoofdl!), op aange-
ven van Siete Veenstra. Dit gebeurde een
paar minuten voor de rust. Na de rust was

het weer Oldeboorn dat de lakens uitdeelde,
maar ook SCS bleef gevaarlijk, hetgeen leid-
de tot een aantal goede mogelijkheden aan
beide kanten. Maar na 20 min. spelen was
het Sietze Akkerman die een voorzet van
Henrico Veerman tegen de touwen wist te
werken en zodoende Oldeboorn op een 2-1
voorsprong bracht. Na nog een aantal hecti-
sche momenten voor de Boarnster goal hield
men achterin de schade beperkt tot 1 tegen-
doelpunt, zodat de twee punten in Oldeboorn
bleven. Met de wedstrijd tegen Oosterlittens
nog in het vooruitzicht als laatste voor de
eerste periode, is er een goede kans op het
winnen van deze titel, want de Westhoek
moet het duel tegen Thor nog inhalen, en
aangezien ons doelsaldo beter is, bestaat er
een goede kans op dit tussendoortje, maar
dan moet er wel gewonnen worden, dat is de
voorwaarde. Rest mij nog het publiek te
bedanken voor de komst naar het sportveld.

de Reporter.



A/B Combinatie C1 - Bergum C2.

We moesten in Nijbeets voetballen tegen
Bergum. De eerste helft was A/B Comb. veel
sterker, en we stonden al snel met '1-0 voor
door een doelpunt van lrwan. lrwan maakte
daarna ook meteen 2-0 en 3-0. En toen was
het de beurl van Bergum. Bouke, onze keep-
er, stond naast het doel in plaats van in het
doel, dus kon Bergum zomaar 3-1 maken.
Vlak voor rust maakte lrwan nog 4-1 . Pauze.
Na de rust was Bergum veel sterker, en het
duurde niet lang en het was 4-2. Na een
vuile overtreding van Arie in het eigen straf-
schopgebied kreeg Bergum een penalty, 4-3.
En vlak voor tijd werd het ook nog 4-4. Dit
was tevens de eindstand.

Wietse.

Drachtster Boys C4 - A/B Comb. Cl.

Toen we vertrokken uit Oldeboorn richting
Drachten, was Erik weer eens te laat, dus
zijn we maar zonder hem weggereden. En

toen we in Drachten waren aangekomen
was er nog een probleem, wie moest er
keeper zijn. Op het laatst werd Wietse keep-
er. ln het begin was de A/B comb. iets ster-
ker, en we kwamen al snel op 1-0 voor, doel-
punt lrwan. En toen even later lrwan weer
alleen op de keeper aÍging werd hij onderuit
gehaald; penalty. Wietse ging de penalty
nemen en het was 2-0. Maar nog voor de
rust werd hel 2-2 gelijk. Pauze. Na de rust
duurde het lang voordat er werd gescoord,
maar beide keepers kregen toch wel veel
werk. Vlak voor het einde maakte Dr. Boys
3-2 door een blunder van de keeper. Maar
gelukkig voor de keeper maakte Jelger met
een mooie vrije trap nog gelijk, 3-3. Dit was
ook de eindstand.

Wietse.

A/B comb. C1 - BCV C2.

We moesten voetballen in Nijbeets tegen
BCV uit Bergum. Uit hadden we tegen deze
ploeg met 3-2 gewonnen, dus wouden we

vandaag weer winnen. Maar zo gemakkelijk
ging dat niet. ln het begin was het dan weer
fuB comb. die een kans kreeg, maar beide
ploegen wisten de kansen niet te benutten.
Ruststand 0-0. Na de pauze kregen beide
ploegen ook wel wat kansen, en A/B comb.
kreeg zelÍs zulke goeie kansen, die moesten
er gewoon in, maar ze gingen er niet in. Jelle
stond te schreeuwen en te springen langs de
zijlijn (neem het 'm maar niet kwalijk, red.).
Hij wou zo het veld wel in en mee voetballen.
Maar zijn aanmoedigingen hielpen niet. En

toen BCV eens een goeie kans kreeg ging ie
er meteen in, 0-1. We deden er nog alles aan
om gelijk te komen, maar het lukte niet. De
eindstand was dus 0-1 voor BCV.

Wietse.

Drachtster Boys C5 - A/B comb. C1.
Toen we vertrokken was Eric weer te laat, en
we zijn weer zonder hem weggereden. Nadat
we vorige week van BCV hadden verloren,
wouden we vandaag weer eens winnen.
Thuis hadden we van Drachtster Boys met 8-
1 gewonnen, dus dat moest lukken. A/B
comb. was ook veel sterker, want keeper
Daniel had vandaag niks te doen, maar het

duurde een tijdje voordat lrwan met een lob
0-1 scoorde. Even later maakte Jelger 0-2.
Dit was ook de ruststand. Na rust duurde het
weer een hele tijd voordat het 3-0 werd.
Andreas scoorde met een hard schot. Een
paar minuten later maakte lrwan 4-0. Dit was
ook de eindstand.

Wietse.

A/B comb. C1 - Drachten C2.

We moesten voetballen in Nijbeets tegen
Drachten. Twee spelers deden niet mee
Andreas en Hjalmar. De vorige keer hadden
we met 15-1 verloren van deze ploeg. En
Drachten kon, als ze wonnen vandaag, kam-
pioen worden. Dus wij moesten goed verde-
digen. En dat deden we, want voor rust was
het nog maar 1-0 voor Drachten. Dat kwam
door het goeie verdedigen en het goeie werk
van de keeper. Pauze. Na rust kwam Daniel



er in voor Jilke. En weer werd er goed verde-
digd en goed gekeept. Maar toch maakte
Drachten 2-0. Dit was tevens de eindstand.

Wietse.

(Zo le zien heeÍt oom Sjieuwe reeds een
prima opvolger in de vorm van Wietse voor
wat betreft het schrijven van verslagen, red.)

WWS - Oldeboorn.

Hendrik had op de kaartjes gezet vertrek
9.15 u., maar het moest 10.15 zijn. We
waren dus een uur te vroeg in Wirdum. In de
eerste helÍt maakte Wirdum 3 doelpunten.
Toen was het pauze. ln de Jweede helft
maakte ik een doelpunt. WWS maakte er
weer een. En een poosje later Albert weer.
De stand was toen 4-2. WWS maakte nog
een doelpunt en de eindstand was 5-2.

Sander v.d. Velde.

Boarn Dl - Akkrum D1.

Zaterdag 7 nov. moesten wij tègen Akkrum.
Ongeveer na 10 seconden scoorde Akkrum,
maar daarna scoorde Sander. Toen was het
rust, het was 1-1. ln de 2e helÍt ging het veel
slechter. Akkrum maakte nog 2x een doel-
punt daarna wij nog een. Daarna scoorde
Akkrum 2x en de einduitslag was 2-5 voor
Akkrum.

Hedde Hoekstra.

Verslag wedstriid Oldeboorn - Grou.

Zalerdag 24 oktober moesten we voetballen
tegen grou. Kort na de aftrap scoorde
grou:1-0. Toen mochten wij weer aftrappen.
Na een tijdje gevoetbal maakte grou een
doelpunt: 2-0. Een tijdje voor rust maakte
Sander een tegendoelpunt: 2-1. Pauze. De
aftrap was voor grou en na een tijdje maakte
grou een doelpunt: 1-3. Wij trapten aÍ en na
een hele tijd gevoetbalt te hebben, kreeg

grou een kans, en die benutten ze dan ook:
1-4. Wij hadden de aftrap en na een tijdje
maakte Sander weer een doelpunï 4-2. Grou
had de aÍtrap maar na een tijdje maakte
Sander alweer een doelpunt: 4-3. En daar
bleeÍ het bij"

Heinz.

Wij hebben tegen akkrum gevoetbalt en we
hebben met 1 2 nul gewonnen en akkrum
kreeg de aftrap en werd het 1-0 voor ons en
toen later werd het 2-0 en toen 3-0 en toen
kwamen wij weer in de aanval en werd het 4-
0 en toen werd het 5-0 PAUZE en de tweede
helft kregen wij de aftrap en werd het 6-0
voor ons en even later werd het 7-0 toen 8-0
en toen werd het 9-0 en toen 10-0 en toen
kwam akkrum in de aanval en werd het een
korner voor akkrum maar die misten ze en
toen werd het 11-0 en in de laatste minuut
12-0.

(en toen wist ik niet meer
hadden, red.)

i1

johannes (Í-pup.).

wie er gescoord

ZATERDAG 19 DECEMBER A.S. 
,,,,,
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GROTE FANCY FA|R VAN 13.00 U. - 16.00i:
U. IN DE KANTINE VAN DE ",

v.v. oLDEBOORN. 
i:

ij
HIER KAN EEN IEDER AAN PRACHTIGE ;i

SPELLETJES MEEDOEN OF DE iiBROODNODTGE ii
SPoRTKLED|NG/SCHOETSEL E.D. AAN- iiSCHAFFEN. :::.
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vooR JoNG EN OUDII' 

i,
DUS KOMT ALLEN!!! ;;i
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,il

's AVONDS ONZE GROTE FEESTAVOND ii
lN DE KANTINE MET LIVE MUZIEK. i:

;i

ooK HIER ts TEDEREEN vAN HARrE iiWELKOM. 
it
:t

AANVANG 2O.OO U. ii:



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

Tijdens de Fancy-Fair op 19 december willen we graag een soort tentoonstellinkje houden over
Oó V.V. Oldeboórn. Hiervoor kunnen we vrijwel-alles gebruiken betreffende de voetbalclub,
vooral spullen van/over vroeger zijn zeer welkom
.Uiteraaid zien wij erop toe dat u-uw spullen ongeschonden terug krijgt. Dus wanneer u in het
bezit bent van hef een of ander en dat aan ons uit wilt lenen, dan horen wij dat graag van u.

Bel 1667 Froukje, 1921 Catharina oÍ 1807 Wendy.

Tevens willen wij een stand opzetten met tweedehands goederen.
Vooral naar kinderspullen is veel vraag. Hebt u nog voetbalkleding, voetbalschoenen e.d. lig-
gen wat niet meer wordt gebruikt en u wilt dit voor de voetbalclub beschikbaar stellen, belt u
dan even met Wendy (1807), de club zal u dankbaar zijn en de leden die nog wat kunnen
gebruiken, kunnen zo voor een zacht prijsje hun uitrusting uitbreiden c.q. vernieu.wen.
Voor de opbrengst van deze tweedehands goederen kan de club weer wat nieuw materiaal
o'i'd' aanschaffen' 

De kantinecommissie

ZWRBT-IU IT.
Onderstaande Íoto werd ingezonden door Wietse Rodenburg en toont het derde elftal. Het
jaartal waarin de foto is gemaakt is niet bekend. Op de foto zien we staand v.l.n.r. Sietse
Rodenburg, Meinie Kleefstra, Pieter Hoekstra, Kees Jelsma, lds Hemminga, Jan Teunissen,
Wietse Rodenburg (leider).
Gehurkt v.l.n.r. Meint Hofstra, Wiebe de Roos, Jan Dijkstra, Steven van Zinderen, Hans
Horstman en Tjibbe Meester.

I



In onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van: een jongedame die ons al sedert

de begin jaren tachtig van de nodige "natjes en droogjes" voorziet in de plaatselijke taveerne

aan het Doelhof 3, en die in december wel het een en ander te vieren heeft en een Íervent

aanhanger blijkt te zijn van Paul de Leeuw, maar niet heus.

Naam: Annie Brandsma-Voolstra
Geboren: 17-8-49

Speelt in:

Gespeeld in: Athleta (handbal)

Roken/alcohol: rook niet, alcohol matig!!!

Kan sex voor de wedstrijd: natuurlijk

Beste boek: Alles went, behalve een vent
Beste film: Dr. Zhivago

Beste acteur enlof actrice: Tom Selleck en Meryl Streep
Lievelingskost: ltaliaans eten
Hobby's: - lezen, kruiswoordpuzzels oplossen

Mooiste vrouw en/of man: Sophia LorenMouter de Vries

Favoriete club: v.v. Oldeboorn
Favoriete speler: Henrico Veerman

Welke club wordt dit seizoen landskampioen: PSV
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Televisieprogramma: kijk weinig tv
Favoriete tv-presentator: Hennie Huisman
Kwal van detv: Paul de Leeuw
Favoriete radiozender: Radio 10 Gold, Sky Radio

Favoriete diskjockey: Jeroen van lnkel
Favoriete muziek: Neil Daimond
Favoriete andere sport: volleybal

Onderschatte voetballer: Jelle Wierda

Overschatte voetballer: Romario

Hoogtepunt: komt nog

Dieptepunt: bezoek aan champagnekelder in Eperney
Beste krant/tijdschrift: Leeuwarder Courant
Slechtste krant/tijdschrift: Mid Frieslander
Een hekel aan: eten koken
Bewondering voor: verplegend personeel

Kwal van de voetballerij: Hans Kraay
Wie zou je wel eens willen ontmoeten: Ruud Lubbers
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: ik nodig niet uit, iedereen is welkom.
Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn: Germ Voolstra
Wat zou er moeten veranderen
binnen de v.v. Oldeboorn: moet er wat veranderd worden?
Voetbal is: massavermaak

Wat je verder altijd al kwijt wou:
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Uit de oude doos van.....Koos.
(Tekst: S. Huisman).

Ook Oldeboorn 2 behoorde in aug. '79 tot het
deelnemersveld van het toernooi in Dronten
en bracht het niet verder dan drie nederlagen
en een gelijkspel. Verder was er een doorde-
weekse oefenwedstrijd tegen het altijd lastige
Terhorne, met een 4-2 overwinning als resul-
taat. H. Piersma, in een grijs verleden eerste
elftalspeler van Oldeboorn en tevens jaren-
lang penningmeester alsmede redaktielid,
hanteerde op een gegeven moment de vlag bij
de Terhornsters en bleek getuige zijn luid-
keelse aanmoedigingen nog altijd een fan van
mij te zijn. Evenals bij de andere lagere zon-
dagselftallen beschikte men dat seizoen niet
over een "echte" leider en aldus fungeerde
speler M. Voolstra als zodanig: De competi-
tiestart was nogal pijnlijk en bracht forse
nederlagen tegen Tijnje 2 en Houigehage 3.
Vervolgens een knap herstel door uit van het
nog ongeslagen Bakkeveen met 0-1 te winnen
dankzij een treffer van W. Zandberg. Ook de
twee volgende wedstrijden leverden de volle
winst op. In het verdere verloop bleven de
resultaten nogal grillig met als gevolg een ste-
vige middenmootpositie op de ranglijstper 21
nov. (8 punten punten uit 7 wedstrijden). De
doelcijfers 7-73 wezen uit dat doelpunten erg
duur waren en dat er verdedigend orde op
zaken leek te zijn gesteld. Leek, want nog net
voor de winterstop bezorgden ONB 3 en
Rheem Bergum 3 ons nederlagen van resp. 0-
5 en7-2. Wel was het zo dat er met flink wat
invallers moest worden gespeeld, maar een
feit was ook dat de trainingsopkomst meestal
om te huilen was. De eerste wedstrijd na de
winterstop gaf weer enigszins hoop op betere
tijden, want A. Oosterhof schoot ons in
Surhuisterveen naar een 0-1 overwinning. Er
volgden echter wederom een serie nederla-
gen, waardoor men afzakte naar in de buurt
van de degradatieplaatsen. Door er nog een
sterke eindsprint uit te persen liet men het
zoveÍ niet komen. Hier en daar werd de con-
clusie getrokken dat het tweede inmiddels wel
erg op leeftijd was en nodig vers bloed
behoefde. K. Akkermans voelde zich aller-
minst aangesproken en nam reeds een voor-
schot op het volgend seizoen, door in mei nog
met trainingspakken (merk "KNOH) te
komen aanzetten, overigens niet met volledi-
ge instemming van R. Knol. Tot de min of
meer vaste spelers behoorden destijds buiten

de reeds genoemde namen o.a. Joh. v.d. Sluis
(keeper), J. Kalsbeek, M. Kleefstra, T. v.d.
Meulen, T. Rodenburg en S. Teunissen. Na
aanvankelijk in het vierde te hebben gespeeld
was B. Hoekstra later eveneens van de partij
(van de arbeid).
Oldeboorn 3 was eveneens in Dronten aan-
wezig, hoewel bij die gelegenheid het gros
der spelers uit A-jun. bestond. De invloed
van de diverse echtgenote's bleek behoorlijk
zwaar te wegen, zoals we tijdens onze speur-
tocht naar spelers mochten ondervinden.
Tegen een met S. Huisman "versterkt" vierde
moest men het in een oefenpartijtje met 3-l
afleggen, hoewel de meeste bootbezitters er
toen wel weer bij waren. P. Hoekstra was de
man die bij dit elftal een dubbelfunktie
bekleedde. De competitiestart mocht er zijn
met zes punten uit vier wedstrijden. Daarna
ging het lelijk mis met vier nederlagen op rij,
mede door een groot aantal blessures en tot
overmaat van ramp een drietal schorsingen.
Na de winter werd de competitie hervat met
een 2-2 tegen Oerterp 3 en volgens betrokke-
nen was dit gelijkspel grotendeels te danken
aan hun nieuwbakken keeper D. Valk. Enige
tijd later nogmaals een oefenwedstrijd tegen
Oldeboorn 4 en nu werd het 1-0 voor het
derde, mede doordat Durk een door schoon-
vader Nijholt genomen strafschop stopte. Per
27 maarÍ bezette Oldeboorn een vijfde plaats
op de ranglijst met negen punten uit elf wed-
strijden. Tegen het onderaan staande Nicator
1l moest met negen man worden gespeeld,
aangezien de buitenleden D. Valk en H.
Horstman niet kwamen opdagen. Met S. van
Zinderen als gelegenheidsdoelman kon men
het niet bolwerken (4-1). De competitie werd
afgesloten met een 5-2 overwinning op
Akkrum 3. Leerden we vroeger een woorde
Duits spreken van Ate Bergsma, thans leren
we uit het verslag van zoon Anno dat het
Friese woord voor pauze niet alleen als
"skoft", maar ook als "utpusterskertier" kan
worden aangeduid. Spelers die dat seizoen
verder nog namens het derde in aktie kwamen
waren J. Dijkstra, R. Veldstra, Joh. Brouwer,
W. de Roos, S. Rodenburg, J. Nieuwland,
H.J. v.d. Krieke, H. Poepjes, R. Hiemstra en
P de Meer.

Wordt vervolgd.
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