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Van de Redaktietafel.

Na een week vertraging volgt er hier dan weer een clubblad, en wel nummer 9. Tot
op het moment dat ik stukje in mekaar zit te frutselen is er bij mij nog geen dorpskrant
door de bus komen vallen. Hierover valt dan dus ook nog niets te zeggen. Waar wel wat over
te zeggen is, dat is het feit dat ik enkele enthousiaste schrijvers voor het dubblad deze keer
moet teleurstellen. Wegens tijd/ruimte gebrek z$n er een paar verslagen blijven liggen. Deze zul-
len zeker in het volgende nummer worden geplaatst. Excuses Albert en Gerke. Verder wil ik nog
mijn medeleven betuigen voor de fam. Koldijk en de fam.Nieuwland vanwege het overlijden van
onze (oud)leden de heer H. Koldijk en de heer J. Nieuwland. Verder wisten onze leden Jan de
Boer en Harke Hartmans voor gezinsuitbreiding te zorgen, waarvoor mijn hartelijke felicitaties.
Voor het overige is het momenteel nog rustig aan het voetbalfront. Volgende week barst ook de
jeugdcompetitie in z'n volle ornaat weer los, zodat alle vrijwilligers binnen onze vereniging weer
de nodige uurtjes kunnen maken. Succes allemaal maar weer en tot over twee drie weken.
23.52 uur digitaal, ik pak nog een paar tosti's en ga snurken.

De groeten.
Piet
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Na een praktisch winterloze winterstop was het dan
zondag 7 Íebr. dat de competitie voor de Boarnsters
weer van start ging. Voor Oldeboorn 1 betekende dit
de thuiswedstrijd tegen Sport Vereent, wat eigenlijk
twee punten moest opleveren. Ruststand dan ook 1-0
voor Oldeboorn. Na de rust van de Boarnsterzijde een
minder goede periode en SportVereent maakte hier
dankbaar gebruik van door mettwee doelpunten op
voorsprong te komen. Toch waren het de Baornsters
die met een loeier de gelijkmakerwisten te produceren,
zodat de schade beperkt bleeÍtot een punt. Oldeboorn
2 daarintegen leverede een heel knappe prestatie door
koploper RES 4 in eigen huis met 0-1 te kloppen en
bezet derhalve momenteel een tweede plaats.
Oldeboorn 3 begon de competitie met een uitwed-
strijd tegen Langweer 4. Ook dit betekende een knappe
overwinning. Het werd uiteindelijk 1-2 ioor Oldeboorn.
Doordat Warga 5 zich had teruggetrokken uit de com_
petitie mocht Oldeboorn 4 nog een weekje rusten.
Zondag 14febr. stond Oldeboorn I voordezware
opgaaf in de uitwedstrijd tegen ODV. Was de overwin-
ning na een 0-2 voorsprong zeker aanwezig, toch
moest men m et een 2-2 gelijkspel genoegen nemen,
zoclat de koploper de Westhoek nu een voorsprong
heeft van 3 punten en fier aan kop gaat. Oldeboorn 2
ontving Renado 4 en wist in een doetpuntrijke wedstrijd
ook nu weer beide punten te pakken door de St.
Nicsters met een 6-3 nederlaag huiswaarts te sturen.
Oldeboorn 3 ontving Heerenveen 6 en had tegen de
technisch snelle gasten zeker niet gemakkelijk. Met
een ruststand van 0-1 was het Oldeboorn dat na de
rust directde gelijkmaker produceerde. Tot 10 min.
voortijd een gelijkopgaande strijd, totdat erwarempel
een Boarnster kwartiertje kwam en Heerenveen met 4-
1 naar huis kon. Oldeboorn 4 mocht de competitie
aanvangen met een uitwedstrijd tegen MKV'29.
Helaas moesten ze de eer laten aan MKV'29 met4-2.
Zondag21febr. moest Oldeboorn t hetthuis opne_
men tegen het laaggeklasseerde Oosterstreek.
Oldeboorn werd gelijk wakker geschud, want uit de
eerste de beste aanval van Oosterstreek was het gelijk
0-1. Hierna een Íeller Oldeboorn met de wind in de rug,
maar het vizier stond niet goed gericht, toch werd het
voor rust nog 1-1. Na de rust een fel Oosterstreek,
maar de verdediging hield stand, en nam Oldeboorn
het initiatief weer over. Na het missen van strafschop
werd het dan toch 2-1. Hierna was het verzet gebroken
en de eindstand van 5-l spreekt voor zich. Oldeboorn
2 had een vrij weekend, maar ging voor een oefenwed_
strijd naar W arga 2. Het werd echter een slachtpartij,
want men kreeg met maar liefst 12-2aande broek.
Oldeboorn 3 moest om 10 uur thuis tegen kampioen-
gegadigde Akkrum 4. Algauw bleek dat Akkrum de
betere en vooralsnellere ploeg was. Zo blijkt dat de
jaren beginnen te tellen. De ruststand was 0-l voor
Akkrum. Na rust wist Akkrum uit te lopen naar 0_3,

maar het pleit voor Oldeboorn dat men nog terug wist
te komen tot 2-3. Goed zo. Oldeboorn 4 had de uit-
wedstrijd tegen Akkrum 6 op het programma staan.
Helaas moest deze wedstrijd halverwege worden
gestaakt vanwege een hageilsneeuwbui. Het veld werd
wit, zodat de lijnen niet meer waren te zien. Helaas
voor Oldeboom, want men stond met 1-2 voor.
Programma.
Oldeboorn 1 speelt komende zondag 29 febr. thuis om
14.00 u. een oefenwedstrijd tegen Langezwaag 1 , een
Hoofdklasser, dus dit kan een leuke partijworden.
Oldeboorn 2 heeft ook vrij, maar jongens denk erom,
misschien weleen inhaalwedstrijd. Oldeboorn 3 heeft
alweer een thuiswedstrijd. Nu komt Joure g op bezoek.
Ook dit kan een spannend potje voetbalworden. We
venraóten wel dat Oldeboorn 3 de punten thuis houdt.
Oldeboorn 4 heeft een vrije zondag. Zondag 7 maart is
er voor Oldeboorn 1 de welzeer belangrijke wedstrijd,
nl. de inhaalwedstrijd in en tegen Oosterlittens. Hier
staat de eerste periode titel op het spel. lk kan alle sup-
poÍters dan ook garanderen, alleen redden ze het niet,
zezip uw steun hier zeker bij nodig, dus supporters;
LAATONZE JONGENS ZONDAG 7 MAART NIETIN
DE STEEK!!!!
Namens Oldeboorn 1 bij voorbaat dank voorjullie
steun. Op naar Oosterlittens allemaal. Oldeboorn 2
ontvangt Blauwhuis 3 en zal alles in het werk stellen
om z'n positie op de ranglijst te behouden. Dus beide
purïten pakken jongens. Oldeboorn 3 gaat op bezoek r?

bij Heerenveen 6 en moet zeker in staat worden geacht
een gelijkspelte behalen, of worden hettwee punten?
We waóten af. Otdeboorn 4 ontvangt MKV'29 S.
Daar met42 verloren, maar de mogelijkheid op een
revanche is zeker aanwezig. Zullen we gokken op een
puntendeling? Zondag 14 maart staat de derby Btue
Boys 1 - Oldeboorn 1 op het programma. Altijd een
moeilijke opgaaf , maar we verwachten toch dat
Oldeboorn dit kanrei klaren en dus 2 punten pakken.
Oldeboorn 2 ontvangt Langweer2. Worden dit ook
twee punten? We rekenen erwelop. (Dit is momenteel
wel de koploper hoor Albert, píet). Oldeboorn 3 kan
zich opmaken voor de uitwedstrijd tegen OLdehottpade
4. Gezien de resultaten van beide elftallen moet het
mogelijk om deze klus te klaren en beide puntjes mee
te nemen naar Oldeboom. Oldeboorn 4 ontvangt om
1 0 uur WZS 8. H ier kan ik geen zinnig woord over zeg -
gen, daar mij van diteftalnÍets bekend is. Hopende dat
dit ovezicfrt u weer op de hoogte heeft gebracht van
het wel en wee van de verschillende elftallen.

Albert Nijholt.
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WEDSTRIJ DPROG RAM MA V.V. OLDEBOORN
ZATERDAG 27 FEBRUARI.

FíB/COMBINATIEAl VRIJ

ZONDAG 28 FEBRUARI.
oLDEBOORN 1 - LANGEaTAAG 1 14.00 U. (OEFEN)
OLDEBOORN 2INHML?

821 258 oLDEBOORN 3 - S.C. JOURE 8 10.00 U.
OLDEBOORN 4VRIJ

ZATEBDAG 6 MAART
113 54 ÁíB COMB. A1 - ONS A2 11.00 U. L.V.D. MEULEN (OLD.)
218 578 ÁlB COMB. 81 - DRACHTSTER BOYS 85 9.30 U. (N|JBEETS)

,\/B coMB. c2vRtJ
410 O78O OLDEBOORN D1 . GORREDIJK D1 1O.OO U.
511 0929 LANGEAI/AAG E1 . OLDEBOORN E1 1O.OO U.
541 1019 OLDEBOORN E2 - LANGEa/VAAG E2 1 1.00 U.
621 1140 GAVC F1 - OLDEBOORN F1 10.00 U.
647 1213 WARGA F2 - OLDEBOORNf2 11.15 U.

ZONDAG 7 MAART.
802 507 OOSTERLITTENS 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U. H. BONTHUIS
818 590 OLDEBOORN 2 . BLAUWHUIS 3 1 1 .OO U. P. DIJKSMA
821 258 HEERENVEEN 6 - OLDEBOORN 31O.OO U.
840 310 oLDEBOORN 4 - MKV'29 5 10.00 U.

ZATERDAG 13 MAART.
113 545AíB COMB. A1 - BI-AUWHU|SAl 11.00 U. W.B.FOEKEMA OLD.
218 579 píB COMB. 81 - ODV 81 9.30 U. M. DEVRTES (N|JBEETS)
331 650 DRACHTST.BOYS C7 - NB COMB. C2 10.30 U.
410 O78O OLDEBOORN D1 - JUBBEGA D1 1O.OO U.
51 1 O92SSPORTVEREENT E1 . OLDEBOORN E1 13.00 U.
541 1017 OLDEBOORN E2 - DRACHTSTER BOYS E6 1 1.OO U.
621 1137 TIJNJE F1 . OLDEBOORN F1 1O.OO U.
647 1212 ROOD GEEL F5 - OLDEBOORN F2 1O.OO U.

ZONDAG 14 MAART.
802 508 BLUE BOYS 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U. J. FABER
818 591 OLDEBOORN 2 - I.ANGWEER 2 11.00 U. U. DE JONG
821 257 OLDEHOLTPADE 4- OLDEBOORN 3 1O.OO U.
840 311 oLDEBOORN 4 - WZS 8 10.00 u.

DINSDAG 2 MAART. NIJLAN LEEUWARDEN.
019 Mt<t/,29 5 - APOLLO ENG. 1 20.00 u.
MAANDAG 15 MAART. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
019 APOLLO ENG. 1 . V EN V'68 1 21.30 U. A. KORTHUIS
MAANDAG 22 MAART. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
019 APOLLO ENG. 1 - AVANTI 5 21.30 U. J.H. V. DIJK

DEN KT U WEER OM DE WE DSTRI J DVERS LAGEN ! ? ! ? I? I.? ?1,? I?I? I?I? I? I?

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

ZAALVOETBALPROG RAM MA APOLLO ENGI N EERI NG.

Vertrek
19.30 uur

21.10 uur

21.10 uur



SCHEENBESCHERMERS SCHEENBE-

Op 18 Íebr. j.l. stond het punt scheenbeschermers op de
agenda voor de vergadering van het jeugdbestuur.
Omdat er een groot aantal spelers zonder bescherming
voetbalt, leek het ons verstandig dat iedereen met
scheenbeschermers moet spelen om blessures te voor-
komen.

Jeugdbestuur.

Teamindeling en trainingen van onze
kleinste leden is als volgt:

F2-pupillen:
Riemer Schepers
Jorrit Bergsma
Rinke Beimin -
Erwin Oosterbaan
Jelmer de Jong
Egbert Meetsma
ArjenWatzema
Jolle v.d. Krieke
Jarno Troost

Leider: Henk J. v.d. Krieke tel. 1878
Hier wordt nog dringend een tweede leider voorge-
zocht.
TrainÍngstijden zijn helaas nog niet bekend.

Fl-pupillen:
Remco Rijskamp
Siemen Kalsbeek
Bauke PaulKleefstra
Gerrit Scheffèr
Jacob v.d. Bij
Marten Huisman
Sander Postma
Menno Boerhof
AnthonyVink

Leider: Sipke Vink tel. 1294
Tonnie Rijskamp tel. 1 788

Ook hiervoor zijn de trainingstijden helaas nog niet
bekend.

E2-pupillen:
Ate Bergsma
Jan Nieuwland
NicoVeld
Jelmer Beimin
Rene Hiemstra
Johannes Watzema
Gysbert v.d. Heide
BartJan Westerhoven
Ate de Jong

Leider: Hendrik Nieuwland tel. 1760
Training op maandagavond van 18.00-19.00 u. Trainer
H. van Dijk. Trainen begint m.i.v. 1 maart.

E1-pupillen trainen ook op maandagavond van 19.00-
20.00 u. o.l.v. H. van Dijk.

OPROEP AAN ALLE BOARNSTER MEIS-
JES DIE OOK WEL EENS WILLEN VOET.

BALLEN:

Het is voor meisjes ook mogelijk om te voetballen in de
F,E,D-pupillen. Dit kan in eerste instantie gecombi-
neerd met de kleinste jongensteams. Later is er bijvol-
doende deelname een mogelijkheid om deelte nemen
aan de speciale meisjescompetitie, welke ook in FVB
verband wordt verspeeld. Om de mogelijkheid eens te
proberen is men het eerste half jaar oeen contributie
verschuldigd. Dus meisjes vanaÍ 6 jaar, vraag je ouders
en praat met je vriendinnen....en kom lekker bij
Oldeboorn voetballen. Opgave kan geschieden bij

onze penningmeester Binne Oosterbaan tel. 1768.

M EDEDELING ELFTALFOTO'S V.V.
OLDEBOORN.

Er hangen momenteel diverse elftalfo-

to's van de v.v. Oldeboorn in de kantine

(zoweljeugd als senioren). Deze foto's

kunnen op de lijsten die bijde foto's han-

gen worden bijbesteld. Kosten zijn

1,25/st. Dit betreft foto's die gemaakt zijn

dit seizoen door Wendy Tijsma.
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INDELING AIB COMBINATIE 2e HELFT
sErzoEN 1992/e3.

B-junioren 3e Klasse K.
Drachtster Boys 85 10.15 u.
Donkerbroek 81 10.30 u.

ODV 81 9.30 u.
V en V'68 81 11.00 u.
A/B combinatie 81 9.30 u. (Nijbeets)

C-junioren 4e Klasse H.
Drachtster Boys C7 10.30 u.
ÁíB CombinatieC2 9.30 u. (Nijbeets)
Oerterp C2 10.00 u.
Drachtster Boys C5 10.30 u.
D|O/Oosterwolde C2 1 1.15 u.

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

VR IJWI LLI G ERS G EVRAAG D VOOR DIVERSE KANTI N EWER KZAAM H EDEN ! ! I

(M.t.v. HET SETZOEN 1 993-1 994)

UITERAARD GELDT; HOE MEER MENSEN, HOE MINDER VAAK WIJ EEN BEROEP oP U
ZULLEN HOEVEN TE DOEN!!

VOOR INFORMATIE EN OPGAVE KUNT UZICH WENDEN TOT:

WNEDY TIJSMA TEL. 1807
CATHARINA BETHLEHEM TEL. 1921

FROUKJE FOKKEMA TEL. 1 667.

Uonho,tB gufie0fuihppld'
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helwl v,v, 0llojhaow
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Oldeboorn - Sport Vereent

Op 8 febr. moest de eerste wedstrijd worden gespeeld
tegen Sport Vereent, wat altijd een zeer stugge tegen-
stander is gezien de resultaten. Meestal een nipte zege
of een gelijkspel. Een ding stond vandaag vast erzou en
moest gewonnen worden om de aansluiting met de
Westhoek te behouden. Deze ploeg staat momenteel
eerste op de ranglijst met 1 punt meer. De beginopstel-
ling was iets anders dan de vorige wedstrijden, nl. Harm
Oosterbaan heeft de schoenen in de wilgen gehangen
wegens knikkende knieen. De libero positie werd over-
genomen door Jan v.d. Woude. Direct in het begin van
dewedstrijd kreeg Oldeboorn de beste kansen, maar liet
deze onbenut. Het was voor sport Vereent ook een
moeilijk begin, omdat zij overklast werden door een
goed bewegend en mooicombinerend Oldeboorn, wat
na 20 min. uitmondde in een prachtig doelpunt van
Henrico Veerman. Hierna viel Oldeboorn terug en man
Sp. Vereent het initiatieÍ over in de wedstrud wat een
aantal kansen opleverde, maar we konden toch een 1-0
voorsprong tot aan de rust vasthouden. Na de rust werd
er een nieuwe speler in het veld gebracht en wel Janco
Voolstra, die Henrico verving. De tweede helft ging op
dezelfde voet verder, en dit brak Oldeboorn na een

kwartier op en werd het 1-1. Dit gaf nog grotere span-
ningen in het veld waar Sp. Vereent handig gebruik van
maakte en tekende voor 1-2 na een Íout in de verdedi-
ging. Toen werd Oldeboorn wakker, niet dat het spel
veel beter werd, maar er werd weer op de aanval
gespeeld, althans dit gebeurde naar beste kunnen na
deze nekslag. Maar na ca.25 min. werd de stand weer
recht getrokken door Sietze Akkerman. Na nog een aan-
tal spannende momenten voor beide goals en een paar
doorbraakpogingen!! mocht de schieds ook nog 3 keer
geel trekken, twee voor Oldeboorn en een voor Sp.
Vereent, maar de stand zou niet meer veranderen,
zodat erweer een puntje werd verloren. Aangezien SCS
en de Westhoek wel de volle winst grepen, was dit voor
ons des te schrijnender.

de Reporter.

ODV - Oldeboorn

Zondag 14 febr. stond de wedstrijd tegen de stugge en
harde ploeg ODV op het programma. Er waren weer
een veranderingen in het team, want Janco en Cees
begonnen in de basis. De beginfase was wat rommelig,



wat enkele kansen opleverde, maar zoals wel vaker,
werden ze niet omgezet in goals, althans niet aan
Boarnsterzijde, want een speler van ODV nam de hon-
neurs waar voor de Boarnster spitsen en knikte een cor-
ner steenhard binnen, 0-1. Ook na dit voorbeeld werd er
tot de rust niet meer gescoord. Na de rust werd de wed-
strijd veel opener en bleek dat ODV niet genoegen narn

met een nederlaag. Men trokten strijde, maar grote kan-
sen leverde dat niet op. Hierdoor kreeg Oldeboorn meer
ruimte en kon SyEe Bergsma uitbreken, maar werd
gevloerd door de keeper die voor deze daad geen rode
en ook geen gele kaart kreeg, maarweleen penalty die
werd genomen door Siete Veenstra......Het bleef dus 0-
1. Enkele minuten later tekende Sybrand Oosterbaan
voor 0-2, en kreeg gelijk een publiekswissel. August
Faber kwam hem vervangen. Het probleem de laatste
tijd bij Oldeboorn is het vasthouden van de nnuln achter-
in. Zo ook deze wedstrijd weer, want ODV scoorde 1-2,
maar dit was niet de enige trefÍer, want ze scoorden nog

een keer in de vijfennegentigste minuut, zodat er weer
een punt werd weggegeven. De coneurrentie maakte
wederom geen Íouten, zodat de achterstand op de
Westhoek opliep naar 3 punten.

de Reporter.

Oldeboorn 1 - Oosterstreek 1

Zondag 21 Iebr. moest de wedstrijd tegen rode lan-
taarndrager Oosterstreek worden aÍgewerkt. Dit bete-
kende niet dat ze onderschat dienden te worden, want
Oldeboorn was de laatste wedstrijden niet in vorm en
Oosterstreek was nog ongeslagen na de winterstop.
Dus was het zaak de draad snel weer op te pakken om
onze titelaspiraties niet ongelooÍwaardig over te laten
komen. De wedstrijd begon iets later, omdat de wind z'n
uitwerking weer eens niet onder stoelen of banken had
gestoken en het dak van het oude hokje op het oude
veld had geblazen, zodat dit door spelers....!!!! moest
worden opgeruimd, omdat het nieuwe veld er minder bij
lag dan het oude veld. Om 14.10 uur begon de wedstrijd
en om 14.11 uur stond het al 0-1, en dat terwijl wij de
wind in de rug hadden. Hierna begonnen we beter te
voetballen en we kregen kans op kans. Het was uitein-
delijk August Faber die 1-1 aantekende. Maar ook
Oosterstreek creerde kansen die niet benut werden,
zodat de ruststand 1-1 was. Na de rust werd het weer
iets gunstiger voor ons, de zon kwam er af en toe zelÍs
door. Hoewelwe de eerste 10 min. de bal bijna niet over
middenlijn kregen, bleef de stand 1-1. Langzamerhand
kreeg Oldeboorn de wedstrijd weer in handen, en na
een uitbraakvan August Faber, werd laatstgenoemde in
het beruchte gebied neergehaald, met als gevolg....een
penalty, evenals de week erv@r. Het enige verschilwas
de man achter de bal die beter op een 10 cm. dikke paal
kan schieten dan op een doel van7.32m'.Zo werd de
onbeschreven voetbalwet weer eens bevestigd dat de
man die wordt neergelegd zich niet moet belasten met
het nemen van penalty. Op zo'n moment schijnt het dat
er bij de meeste ploegen iets breekt, maar dit keer gaÍ

zo'n moment een extra stimulans aan Oldeboorn en bin-

nen 5 minuten was het Siete Veenstra die 2-1 scoorde.
Vervolgens was het Sietze Akkerman die 3-1 aanteken-
de uit een pass van Sybrand Oosterbaan, die zelf voor
4-1 zorgde. lnmiddels speelden we tegen 10 man,

omdat een Oosterstreker het op de benen van Sytse
Bergsma had gemunt i.p.v. op de bal. Een paar minuten
voortijd was het SieteVeenstra die 5-1 maakte en zo de
eindstand bepaalde. Komende zondag oefenen we
thuis tegen Langezwaag om 14.00 u. En dan...zondag 7
maart op naar Oosterlittens voor de belangrijke wed-
strijd om de eerste periode titel. Komt allen!

de RePorter.

MKV6-Oldeboorn4

Na een rustperiode van twee maanden mochten de
jonge veteranen eindelijk weer eens de wei in. Onze
coachwas nietaanwezig, want hijging metz'n beppe uit
eten. Plaatsvervanger zou H. v.d. Heide worden, maar
hijwerd door griep geveld. Dus werd een der spelers
aangewezen als leider. Om 11.15 u. vertrokken we rich-
ting Leeuwarden, waar we ongeveer na een halÍ uur
aankwamen. Na een snel bakkie, omkleden, warm
lopen, waarna de wedstrijd kon beginnen. Al snel bleek
dat deze tegenstander te pakken was. Assistent coach
Udo Dijkstra, die daarnaast ook nog de vlag ter hand
had, gaÍ zeer goede aanwijzingen aan onze spelers, dit
tot ongenoegen van de scheidsrechter. Even later
mocht Gerke zich melden bij deze man, omdat hij te
hard tegen zichzelt praatte. Gelukkig werd er ook nog
gevoetbald. P. Poepjes mocfrt na ca. 20 min. voetballen
voor 0-1 zorgen en even later zelfs voor 0-2 na goed
voorbereidend werk van S. Roos. 0-2 was ook de rust-
stand. De pauze werd benut om Siebe Hielke te wisse-
len voor Udo, waarna we met goede moed aan de
tweede heft begonnen (die op een drama zou uitlopen).
De tegenstander had in de pauze ook niet stilgezeten en
had een plan bedacht om de jonge honden een lesje te
leren (het kan ook zijn dat dit plan door de scheidsrech-
ter was bedacfit, want het was wel Valentijnsdag, en op
zo'n dag hoor je vrijgevig te zijn). Na ongeveer 25 min.
spelen valt er een speler van MKV in het strafschopge-
bied en ja hoor straÍschop. Onze rustigste speler A.

Spoelstra raakt helemaal over z'n toeren en vraagt de
scheidsrechter wanneer ie naar de oogarts moet, deze
opmerking wordt beloond met een gele prefi. De penal-
ty wordt benut, 1-2. MKV bemerK al snel dat wij aange-
slagen zijn na dit presentje. Jeroen Witteveen besluit om
te verhuizen van de voorhoede naar de achterhoede om
orde op zaken te stellen. Het heeft meteen resultaat;
strafscfrop nummer 2, en u raadt het al2-2. Na deze
gelijkmaker gaat de tegenstander steeds mooier liggen,
want de scheidsrechter fluit toch wel. Na een paar vrije
trappen te hebben gekregen, was het weer tijd voor, u
raadt het al, starschop nummer 3, en Soeharto maakt
een hattrick 3-2. Even later protesteert onze doelman bij
de scheidsrechter dat een speler van MKV tweemaal
opzettelijk hands heeft gemaakt in het strafschopgebied



en waarom hij nu niet een kaart trekt. Resultaat een gele kaart wegens matenaaierij voor Henk Vink. Helemaal over de
toeren besluit hij het doelte verlaten om in de spits te spelen, resultaat 4-2. Dilverslag is, ik weet het, zeer negatieÍ,
maar namens het hele team; van zulke lui worden we doodziek. Een troost; 's avonds zie ik op televisie Barcelona -

Atletico Madrid...."snapt u nu wat ik bedoel...

Een zeer teleurgestelde speler.

LET OP LET OP LET OP!!!

MEDEDELINGEN VAN DE KANTINECOMMISSIE.

Wegens te geringe belangstelling voor de overige activiteiten, komt de Lady's Night op zondag 14
maart te vervallen.

De Grote Bingo avond zal plaatsvinden op zaterdagavond 3 april (dus niet 4 april!!).

De "Bioscoopmiddag" voor de jeugd wordt op veler verzoek verandert in een KINDERBINGO!!!
Deze wordt gehouden op WOENSDAGMIDDAG í4APR|L íPAASVAKANTIE),

De grote seizoensafsluiting (middagprogramma voor de jeugd en de barbeque 's avonds) wordt
i.v.m. het Mediumpop festivalop vrijdag 21 meiverschoven naar ZATERDAG 5 JUNI.

Dus hou rekening met bovenstaande en schrijf het alvast in uw agenda!!! En.....KOMT ALLEN!!!
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In 3A liikt ONS bezig om het slot
van de competitie onger+'ild roch
nog een spannend eind te bezor-
gen. De oraniehemden zagen door
een l-l neoerlaag rn en tegen IMrn-
nerrsga hei gal met achtervolger
Zeerobben [oI vier punten slinkgn
en bovendien werciàn Sietse Johán
ItÍieciema, WregerSrnnema en Rin-
ciert Kroontje door arbiter Drewes
op rooci getracteerd, waardoor een
schorsingsgolfje de Snekers bin-
nenkort dreigt te overspoelen.

"dezelÍde arbiter?!"

geheven vuist op me af kwam en
door anderen in bedu'ang moest
w<-rrden gehouden, en een bierglas
dat naar me werd gegooid. Boven-
dien heb ik ONS-grensrechter
Schuil van het veld gestuurci toen
hi; na het u'innende cioeipunt van
Minnertsga de vlag het veld rn
gcnide. Dit ziln aliemaal zaken die
ik niet tolereer en ik zai der KNVB

ten aecepteren enje bek dicht hou- een en ander rapooneren. Het u'as
den." van ONS-kant áliemaai heel droe-

En dat \À'as nou juist u'at ONS vig. I\Íaar verder heb ik lekker
niet kon of u'ilde opbrengen, aidus ge-floten."
arbiter Drewes uit Leeuwarden. Daar u'as Gerard Beeriing.
,,Ik heb al vrir snel in de wedstriid oefenmeesrer van ONS. het ciu"
tu'ee .gele kaarten getrokken, niet mee eens. ..Wii hebben nrer
maar daarna heb ik de teugels mis- van l\{innertsga vèrioren, maar
schien wel iets teveel laten viergn. van meneer Drewes. Ik hoop ciat
ONS was vooral na rusi vreseliik de bond nu eens een eerLiike-heu:.
Íel op de ieiding. Ik kreeg herhaal- maakr en niet aitilC hun riiannerr*
oeiijk beledig-ingen náar mi.rn in bescherming net'mr. \À'ani u'a:
hoold _gesiingérd en dat pik it hier rs gcbeuid sioeg r,r,erlreirrr:
niet." JvÍoest Wieger Sinnema nog nergens óp."
veftrekkenwegens'gewoon'neer- Beerling ontkent ten stelligstt.
halen van een doorgebroken spe- dat ONS- eonrrnu zou heb.óer;
ler, Miedema en Króontje kregen gezeurd. ,.Wij hebben ondanks
rood ais antwoord op verbale álle onrecht, hêt afkeuren van een
'rwaliteiten'. Drewes: 

-..Kroontie 
doeipunt. een buitenspeldoeiouni

zei 'ordinaire kloouak' tegen mÏi. teeeir en twee u'erkeÍiik absi.rroe
Nou. dat hoef ik toch zekei niet rè roáe kaarten. de discrp'iine gehad
accepteren?" om te zu'iigen. Pas na de 2- I rË onze

IvÍàar er was meer u'at Drewes grensrecËier vernaal gaan hait'n
niet door de vingers wensre re zien. èn heeft een speiei van ons
Bi;voorbeeld cie dreigende hou- (Kroontte, red.) tesen een medt.-
.il.tg va! de ONS-supporters. speler fezegd: 'waï een dicrator'.
,.Maar ook een speler círe met Nee, ei'heeft zich hier maar een

man belacheliik gemaakt en dat is
de heer Drewes. lvlaar het ersste r
dat deze man dc rest van dti com-
petitie op een onceiooflijke manier
bernvloédr. Wan'r ik ra"i een aan-
tai speiers iiu'iit err oirt zi;n nir't rj,
mrnsten.

'Dat hoef ik niet
te accepteren?'

Douwe de Jong, de (Sneker)
oelenmeester in Minnerrsga's
dienst, iegde de schuid bij ONS
zelÍ ..Dai gedroeg zich als een
rypische stacisploeg: steeds maar
zeuren en eii<eien tegen de
scheidsrechter. Jongens ais Sinne-
ma. I\Íiedema en Jan Viap hebben
op een hoog niveau gespeeid..Maar
a,ls.le een sÉpJe terug doet zul Je zo
nu en dan toch ooli eens wat moe-



lJitslagen bijgewerkt t/m 14 februari

VERENIGING

B-JUNIT]REN

AP;IíRIJI,I I B
AI.iI:RUÈI 2B
IRNSUM 1B
IRNSUH 2B
OLD/BL.BOYs 1B
OLD/BL.BOYS ?B
OOsTERLITT. lF
OOSTERLITT.28
sDS 1B
WARGA IB
WAR6A 28

C_JIJNIOREN

AI(KRUH lC
AKKRUN 2C
IRNSUM 1C
IRNSUT,I 2C
OLD/FL.BOYS 1C
oLD/BL.ÊOYS 2C
OOSTERLITT. ÍC
OOSTERLITT. ?q
sDs lc
I{AR6A 1C
WAÊ6A 2C

F-JUN I ORËN

AKKRUI'1 IF
BLUÊ BOYS IF
IRNSUH 1F
AKKRUM 2F
OOSTERLITÍ, IF
OLDEBOORN IF
OLDEBOORN 2F
SDS TF
SDS 2F

D-JUN I OREN

ATiTiRUN T D
AKKRUM 2D
AI:IiRUM 3D
BLUE BOYS lD
IRNSUH ID
IRNSUM 2D
OOSTERLITT,1D
OOSTERLITT.2D
OOSTERLITT. SD
OLDEBBORN 1D
OLDEBOORN 2D
SDS TD
SDS 2D
SDS 3D
IIARGA 1D
WARGA 2D

E-JUN I OREN

AKIiRUM lE
ATíT{RUM 2E
APiPiRUI,I 3E
IRNSUH IE
IRNSU}4 2E
OOSTERLITT. IE
OLDEBOORN tE
SDS IE
sDS 2E
SDS 3E
WARGA lE

6 t5
t27
f,4 ls
20 t4
736

lr 3é
sl L6
11 25
10 2A
269
55 lO

I
I

l9
14
26

2t
?6
lo
L2
2A

2
I
6
B
7

lo
5
I
3
4

ll

429
7t3
5 16

10 33
26e
2l l2
66

=7927 27

STAND AANTAL
GESPEELD

10
lo
l()
10
1(]
lo
10
to
1g
to
lo

l5

15
L2
T2
t2
t?
t2
t?
t2
r2
l5

15
15
l5

[.,EDSTRIJD
PUNTEN

4
6

L4
l3
3
4

t2
6

It
ló

B6
66
: 1(]
f, lo

lC, lc)
9lo
4A

ll a
78
5B
I l(l

3
a
5

20
9

.B

I

9
4
3

L7
t4
l4
7
7
B
4
3

J5
1A
I
a
I
4

tCl
B

,4
t3
2

TEGEN

ll
t4
24

13
20
27
19
t2

13
39
27
22
41

24
20
lt
t5
t3

IB
29

4

Akkrum 1f-Al,;krum 2+ moet nog gespeeld worden

I 1l
ó€t
7A
a ll
212
3B
5B
ttz
4L2

I

t2
11

7
I

l3
1q)

5
T4

3
6
4
B

l6

46
LO lO
It lo

110
I 10
2 lc)
7to
66
56
a6
g6

26
20
a
6

lo
l5
13

7
7

t5
I

23
15
ló
ls

7

3B
26
I

l6
L2
20
39
l5
2t
2l
1l
43
24
36
2A
lt

95
426
4SO

t5 4
76A
239
6 lo

tB 7
l3 4
I t6
212

SYNONIMIA
startschot - oerknal
shoot - hands bij hockey
scheidsrechter - fluitende reu
strafschop - spa rood
tennisarm - proftennisser, die te vaak

verliest
midmid - hakkelende middenvelder
buitenspel - ook binnen mogelijk
kunstrijden -transport van beeldende kunst
boogschieten - de langste weg naar de roos
klootschieten - vrije trap in het muurtje
vierdaagse - deel van zesdaagse in

wandeltempo
grensrechter - na 1992 in de EC

uitgestorven
kampioen - hoofdroos
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VAN DE KANTINE COMMISSIE.

Het is alweer een poosje geleden, dat wij in onze kantine de Fancy Fair en feestavond hebben georganiseerd. De
Fancy Fairwerd redelijk goed bezocht en was over het algemeen heel gezellig. De kinderen konden zich welvinden in
de vele spelletjes, waarbij het Rad van Avontuur en de marmottenbak toch wel favoriet waren. Vooral de oudere men-
sen vonden de mini-tentoonstelling erg leuk. Wij willen langs deze weg dan ook nog degene die het een en ander
beschikbaar stelden heel hartelijk danken, zonder u was het niet gelukt. Voor de vele prijsjes en prijzen die er deze dag
te winnen waren, willen we de Boarnster middenstanders heel hartelijk bedanken voor hun bijdrages.

De feestavond werd helaas maar heel magertjes bezocht. Desondanks werd het toch een heel gezellige avond, niet in
de laatste plaats door het Íantastische Kombo Knus en Gezellig die zorgden voor een geweldig sfeervol stuk muziek.
De prijs voor de leukste individuele zwerver werd door de zanger van Knus en Gezellig gegung aan Haaye v.d. Heide.
De prijs voor het mooist uitgedoste team hebben we aan het eerste elftal uitgereiK, aangezien deze ploeg 't best ver-
tegenwoordigd was.

Dan nog even een mededeling betrefÍende de Bingo avond. Deze wordt gehouden op

Voor 1 ,-- per kaart maakt u kans op een van de vele prijzen waaronder een elektrische citruspers, een schalenset voor
oven oÍ magnetron, een cd-rek en nog veel meer.....De hoofdprijs van deze avond is een 8-pers. gourmet-steengrill set.
Er worden 10 ronden gespeeld. We hopen op een grote opkomst. Bij te geringe deelname, zal dit de laatste Bingo
AvOnd ziJn. Daarom.........KOMT ALL€N NAAR DE KANTINE ZATERDAG 3 APRIL!!!!

Zaalvoetbaltoernooi Akkrum.

Voordat ik over deze da.g g.a schrijven, wil ik zeggen dat dit toernooi uit 2 zaterdagen bestond, nl. 9 en 16 januari. Op 9
januariwerden uit 4 wedstrijden 6 punten behaald. Nu dan 16 jan. De eerste wedstrijd was tegen lrnsum t het werd éen
3-1 ove_rwinning. De tweede wedstrijd was tegen Akkrum 2, óok hier werd van gewonnen eÀ wel met 3-0. ln de derde
wedstrijdfioest ertegen A.kkrum 1 w_orden gespeeld. Ook hierweer een ovenrvinning, 0-2. ln de vierde wedstrijd moest
er tegen GAVC 1 gespeeld wo1ge1 Onze tegenstanders moesten winnen om eerste te worden in deze groep. Maar dat
pakte verkeerd uit, want ook GAVC moest er aan geloven het werd 3-0. Zowerden uit 4 wedstrijden 8 [untàn behaatd
en dus de eerste plaats in de poule.
Gerke van Kalsbeek

Bijgaand weereen Íoto uit ons archieÍ van de v.v. Oldeboorn. Deze keer betrett het een Íoto van Oldeboorn 1 uit het seizoe n 1g72ft3
ingezonden door Pieter Poepjes.
We zien v.l.n.r. De heerAlt (trainer), Jan deJong, Piet Rodenburg, Honkie deJong, Jan Jeeninga, WanderVeenstra, Jan Kalsbeek,
Hendrik Nieuwland, Lyckle Poepjes, Sjieuwe Huisman, Siemen Knol, Sietse Rodenburg, Wieger Huisman, Hendrik Nieuwland en
Wieger de Vries (leíder).
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BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN.

Zatedag 3april.
Gigantische BINGO AVOND met schitterende prijzen!!!!

Kantine v.v. Oldeboorn. Aanvang 20.00 uur. KomtAllen!!!
ledereen is welkom!! !!!

Vrijdag 30 april (Koninginnedag).
F1 pupillen toernooi in Surhuisterveen.

Vrijdag 21 mei.
Mediumpop te Oldeboorn.

Van 28 meit/m 19 juni.
Boarnsterhimtoernooi 1993 voor alle seniorenelftallen in de Gemeente Boarnsterhim. Organisatie v.v. Oldeboorn.

Zaterdag 5 juni.
Seizoensafsluiting v.v. Oldeboorn met's avonds wederom een grote barbeque op het sportcomplex.

Vrijdag 11 jurti.
D1 pupillen toernooi's avonds v.v. Aengwirden fl'jalleberd).

Zaterdag 12 juni.
E1 I E2 pupillen toernooi v.v. Aengwirden (t'jatteberd)
F1/F2 pupillen toernooi v.v. Aengwirden.

Zatedag 19 juni.
Finales Boarnsterhimtoernooíin Oldeboorn vanaÍ Í2.00 u.

Vrijdag 20 augustus.
Oefenwedstrijd Donkerbroek 1 - Oldeboorn l

Zondag 22 augustus.
Oefenwedstrijd Langweer 1 - Otdeboorn 1 14.00 u.

Oefenwedstrijd Donkerbroek2 - Otdeboorn 2 10.30 u.

Woensdag 25 augustus.
OeÍenwedstrijd ONB 3 - Oldeboorn 2 19.00 u.

Oefenwedstrijd Oldeboorn 1 - Sneek Hovis 3 19.00 u.

Dinsdag 31 augustus.
Oefenwedstrijd Oldeboorn 2 - Btack Boys 2 19.00 u.

Woensdag 1 sept.
Oefenwedstrijd Oldeboorn 1 - Surhuisterveen 1 19.00 u.

Wijwijzen U erop om ook de Mid Frieslander goed te lezen, aangezien wij ook daarin regelmatig onze aktiviteiten en
wedstrijdprog ramma's publiceren! ! ! ! !
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ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van: een Boarnster die momenteeltot de harde kern van vaste

supporters van Oldeboom 1 gerekend mag worden (die naar ik heb horen zeggen ook vaak als chauffeur wordt inge-

zet bij uitwedstrijden van ditzelÍde eftal). Verder is hij denk ik de enige Boamster die "Mien in levende lijve heb gezien".

Lievelingskost stimpe stamp metworst
Hobbt's: autorace

Mooiste vrouw en/of man: Sharon Stone

Favoriete dub: geen voorkeur

Favoriete speler: idem

Welke club wordt dit seizoen landskampioen: geen idee

Beste scheidsrechter:

Slechtste scheidsrechter:

Televisieprogramma: Wie ben ik

Favoriete tv-presentator: Caroline Tensen

Kwalvandetv: Hans Kazanetc.

Naam:

Geboren:

Speelt in:

Gespeeld in:

Floken/alcohol:

Kan sex voor de wedstrijd:

Beste boek:

Beste film:

Beste acteur en/of actrice:

Favoriete radiozender:

Favoriete diskjockey:

Favoriete muziek:

Favoriete andere sport:

Onderschatte voetballer:

Overschatte voetbal len

Hoogtepunt:

Dieptepunt:

Beste krantltijdschrift :

Slechtste krantltijdschrift :

Een hekel aan:

Bewondering voor:

Kwal van de voetballerij:

Wie zou je wel eens willen ofimoeten:

Wie nodig je niet uit op je verjaardag:

Kor Mulder

18-4-1969

de speeltuin

v.v. Oldeboorn

alcohol iets, roken niet

hangt af van de aanvang van de wedstrijd

Kameleon

Top Secret

Amold

RTL radio, Radio 3

Bart van Leeuwen

Rolling Stones, Pink Floyd e.d.

volleybal

Jeroen Witteveen

weet niet

's nachts

daarna

Aktueel

Story, Prive, Weekend

geemmer

Donald Trump

Romario missciien?

Sharon Stone

m'n vrienden

Beste (oud) voetballerv.v. Oldeboorn: mezelf

wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. oldeboorn: overdekte tribunes

Voetbal is: balwegschoppen en er achteraan rennen
Wat jeverderaltijd alkwijtwou: weinig
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