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Van de RedaktietaÍel.

Nummer 11 ligt alweer door de bus. Niet echt een dik exemplaar deze keer. Helaas

ontbreken de vaste rubrieken "Het overzicht" en "Uit de oude doos van...Koos". Na alle

commotie om het wel of niet winnen van de eerste periodetitel, staan dan nu de komende twee
weekends de twee grote wedstrijden voor Oldeboorn 1 op het programma, nl. twee keer de

Westhoek. Komende zondag in competitieverband (hier dient gewonnen te worden) en een week
later op het veld van Sport Vereent te Oldeberkoop de beslissingswedstrijd om de eerste periode-

titel. Voor alle zekerheid heb ik in deze uitgave maar even een afdruk geplaatst van het schrijven
van de KNVB Afd. Friesland omtrent de bepalingen inzake verlengingen etc. (de bekende ezel...).
Hopelijk mogen we beide weflstrijden op een talrijk publiek uit Oldeboorn rekenen. Voor de goede

orde doe ik hier ook nog even konde van de:

GIGANTISCHE BINGO AVOND OP ZATERDAG 3 APRIL, welke vanaf 20.30 uur zal plaatsvin-

den in de kantine. Overigens ook onze jeugd van Oldeboorn wordt niet vergeten. Ook zij kunnen
hun eigen KINDERBINGO spelen en wel op woensdagmiddag 14 aprilvanaf 15.00 uur, ook in de

kantine. Als laatste doe ik weer een dringend beroep op een ieder om toch vooral weer foto's uit
het verleden van de v.v. Oldeboorn in te sturen, aangezien ik er bijna weer doorheen ben. Veel
leesplezier maar weer, en de volgende keer mag er weer kopij worden ingeleverd.
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Piet.



Ureterp C2 - AIB Comb. C2

De eerste helft gebeurde er niet
veel, een paar kleine kansjes, dat
was alles. We gingen de rust in
zonder dat er een behoorlijk schot
was gelost. ln de rust werd de
opstelling een beetje gewijzigd.
Het ging direct veel beter. We kon-
den ze een beetje onder druk zet-
ten, en Wietse Huisman scoorde
0-1. We misten nog een paar goe-
de kansen, en in de laatste minu-
ten brak Ureterp uit en ze
scoorden 1-1, dat was ook de
eindstand.

Jelger Hoekstra.

Oldeboorn - Jubbega
13-3-1993.

We moesten om 10.00 u. thuis
voetballen tegen Jubbega. De eer-
ste helft. De scheids Íloot af. naar
een paar minuten schoorde san-
der een doelpunt 1-0 voor olde-
boorn het was een aanval door het
midden. De tweede helft. De twee-
de helft as wat romeleg onnoodig
veel balverlies (zouw hijkoo zeg-
gen). toen werd het 1-1 naar een
poosje 1-2 en het tweede doelpunt
kon ik niet bij.

groetjes Jeroen G roetelaars.

KONIN KLIJKE NEDERLANDSCHE VOETBALBOND
AFDELING FBIESLAND

Uw brlef d.d, :

Uw kenmerk :
Ons kenmerk : HB/YB 1424
Behandel-d door: Henk Boomsna

Àan hec bestuur van
v.v. oldeboorn
en
v.v. De westhoek

Betreft : BesllsslngswedstrlJd
Kampioenschap Le periode
1e klasse (802) zondagvoet.bal

Leeuwarden, 12 rnaart. 1993

Geacht bestuur,

Hlerblj delen wlj u mede, daÈ vooi: zondag 4 april 1993 on 14,00 uur ts
vasÈgesteld de beslisslngswedstrl_rd om het kamploenschap van de eerste
perl-ode le kl-asse (802) senioren ;londagvoetbai

OLDEBOORN DE WESTIIOI'K

op het. Sportpark Lunla (v.v. Spor. Vereent), w. prlnsstraat 16 te Olde-
berkoop, tel. : 05164-1678) .

Mochf deze wedstrijd tot een verlengi.ng komen, dan gelden hlervoor dr:
voJ,gende bepaLingen.

À, Onnlddel}ljk na het verÊtrl-jken van de 90 mlnuten wordt de wed-
strljd, nadat opnleuw 1s geloot voor de beglnschop of doelkeuze,
meE 2 x 15 minuten verl"engd. Deze verlengj-ng wordt voll_êdlg ultge-
spêefd.

B. Na 15 nlnucen wordt van doel gewisseld.
C. Is er, nadat 2 x 15 minuten 1s gespee]-d, nog geen besl-isslng ver-

kregen, dan wordt een lweede bes.l-issingswedsÈrljd vastgesteld op
een nader te bepalen datum en plaacs en bij geliJkspel_ verl-engd als
hlervoor aangegeven.

D. Is na de tweede wedstrljd geen besJ-issi-ng verkregen, dan besllst
het doelsal-do van de oorspronkelijke kompet.ltle. Is ook d1t gelljk,
dan val-t de besflsslng door hec nemen van strafschoppen op de w,tj-
ze, zoals bepaaLd 1n de spefregels.

Van bondswegÍe wordt zorggedragen voor een arbltraal tr1o.
Wi.l yérwacnten u hÍermede voldoende te hebben ingellcht.t_
HooqhchLend
KonibkllJ ke. Ne<lerl andsche voetbalbond
4rde[1ng Ír1es_land

_\ \K V\í* *.--
í. \"tà., prv. ardertnssmanaser

Ctríospddêntie-adíos : Pogtbus 296, 89Ol BB L€uwaÍdd
Bondsbreau : Kalveídrtk,ê 77C,8924 JJ L4uwaído. Í€lsí.058-675500 Íêleíax 058-660031

Poslbank . 873341
Roto-bank : 12 /5.59.000

OPROEP AAN ALLE LEIDERS.

Voor het behoud van onze wedstrijdballen (en later dus de trainingsballen) is het van zeer groot belang dat alle wedstrijdbal-
len minimaal 1 keer per maand licht worden ingevet. Er staat sinds kort een bus leervet mei een doek in het ballenhok. Dus
neem 1 keer per maand even de moeite en zet alle wedstrijdballen even in het vet. Zijn er verder klachten/behoefte aan oÍ
over resterende materialen zoals watezakken, waterÍlessen, sponzen, ballennetten etc. meld dit dan even bij mij.

Het volgende betÍeft de beruchte "slraÍÍormulierenn welke dienen te worden ingevuld bij veldvenrvijdering.
Bijdirecte veldverwijdering (dus direct een rode kaart) dienen beide elttallen binnen twóe werkdajen Oe OenoOigde gele en
blauwe straÍÍormulieren in te leveren. Deze Íormulieren zijn bij onze thuiswedstrijden te verkrijgen Oii Oe Íam. Blàauw in de
kantine. Deze Íormulieren dienen gelijktijdig met het wedétrijdiormulier te wordeÁ ingezonden 

-naar 
de KNVB aÍd. Friesland.

Wanneer een leider een speleruit een ander elftal wil laten meespelen, dan dient er eerst contact op te worden genomen met
de betreÍÍende leidervan dat elftal. Dit om misverstanden c.q. problemen te voorkomen.

Bij thuiswedstrijden waarbij een ofÍiciele scheidsrechter door de KNVB AÍd. Friesland is aangesteld, dienen de leiders te zor-
gen voor een goede onwangst en begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijd. Overigens getOt Oit natuurlijk voor elke scheids-
rechter.

De kleedkamers dienen na iedere training en wedstrijd te worden schoongetrokken met de daarvoor bestemde trekker. Het
vuil (modder) dient rondom het atuoerputje te worden getrokken (er niet bovenop dus, i.v.m. verstoppingenl).

Succes allemaal.
Piet Tel. 1807



WEDSTRIJDVERSLAGEN

Zaterdag 6 maart moesten we
thuis spelen tegen ONS in compe-
titieverband. Aangezien we twaalf
man hadden, konden we niet meer
blessures gebruiken. Na 3 wed-
strijden gespeeld te hebben en
daarbij3 punten hebben verzamelt
konden we de punten goed gebrui-
ken. Op de vorige keer gelet
moest dit kunnen lukken (1-4). Na
het fluitsignaal begonnen we met
frisse moed maar dat een groot
gedeelte niet Íris was kwamen we
na een kwartier achter. Na veel
balverlies en weinig beweging
volgde een logische 0-1 achters-
tand. Dit werd door Oldeboorn niet
goed opgevangen wat tot een 0-2
achterstand leidde. Tot ons vreug-
de was het Pieter P. die een
bevlieging kreeg en met een
kanonschot de keeper verschalk-
te. Maar door een fout in de verde-
diging scoorde ONS hun 3e goal.
Gelukkig niet veel later kwam het
verlossende fluitje van de eerste
helft. Rust. P.S. Blaauw de thee
was goed. Na een "donderspeech"
van onze leider/trainer Han
Hoekstra kwamen we de tweede
helft beter in ons spel. Er werd
veel meer bewogen. De inzet was
stukken beter. Hierdoor werd ONS
meer op eigen helft gedrongen dat
gelukkig voor Oldeboorn al gauw
tot een mooi doelpunt van Douwe
Hein leidde. Een schitterend schot
vanaf de linkerkant van het straÍ-
schopgebied in een keer over de
keeper heen. De leidde ertoe dat
ONS minder ging voetballen en
dus Oldeboorn meer balbezit
kreeg waardoor we enkele hoek-
schoppen kregen. Na een hoek-
schop van Douwe Akkerman was
het in de kluts Ronald die de geluk-
maker scoorde. Oldeboorn ging
door en dit leidde tot een 4-3 voor-
sprong door een goal van Robert
Doeziat. Hierna waren er enkele
incidenten wat leidde tot een rode
kaart van een speler van ONS
door het natrappen bij een
Beetster. Hierdoor raakte
Oldeboorn de kluts kwijt (inter-
view):"Pieter Ate, wat zoek je?"
antwoord: "de kluts". En dit lever-
de ONS een kadootje op. Er werd
een penalty gegeven (volgens v.d.
Laan onderuit halen) volgens ons
spelen van de bal door Pieter Ate.
Dat Udo de bal stopte was dan
ook terecht. Nog geen 5 minuten
later scoorde ONS nog een goal

en de wedstrijd eindigde dus met
een 4-4 stand.

A/B Comb. - ONS (Sneek).

Oldeboorn 2 - Langweer 2.

De weergoden zijn al met ons als
Oldeboorn 2 op zondag 14 maart
aantreedt tegen koploper
Langweer. De eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat de eerste helft niet al
teveel voorstelde, hoewel Old.
meer kansen kreeg dan Langweer,
maat ze zijn erg krap. Het spel op
zich verloopt heel raar, niets wordt
afgemaakt. Bij de ruststand 0-0
hebben we weinig spectaculairs
gezien. ln die rust ziet Wendy haar
kans schoon om de jongens te ver-
eeuwigen, dus die zweterige hoof-
den kunt u binnenkort in de kantine
bewonderen. Ook in de tweede
helft komen de passes weer niet
aan. Het ziet er chaotisch uit.
Maar, na wat gefrot voor de goal
ziet Dick kans om, na 1 keer te
proberen, de bal er in 2e instantie
in te krijgen, 1-0. Na enige tijd krijgt
Langweer een corner die via een
andere speler op afstand laag
inkomt. Sipke valt op z'n knieen en
laat de bal door z'n armen en door
z'n benen gaan, 1-1 ! Navenant dat
we met twee koplopers te maken
hebben, is de wedstrijd maar
matig. Tegen het eind ook nog
pech, want de enige manier om de
balte stoppen bij de goalvan Old.
(nadat Sipke was uitgespeeld) was
hands van Henk (waar hijgelukkig
niet voor werd opgeschreven).
Penalty dus; 1-2 dus. Eigenlijk een
goed resultaat, want we kunnen
maar beter geen kampioen wor-
den (aldus enkele spelers) Het
gaat dus goed met Old. 2.

Liz.
Dronrijp 3 - Oldeboorn 2.

Op deze 1e lentedag was het op
zondag 21 maart even zoeken
voordat we de velden hadden
gevonden. Geen koffie dus. De 1e
tien minuten wordt er nogalgeÍrot.
De verdediging moet nog op gang
komen (het hele team eigenlijk,
want het was weer laat vannacht).
Dan paniek in de tent! Daar de ver-
dediging niet alles was, werd ver-
volgens Sipke uitgespeeld en kon
Dronrijp vrij scoren. Ze speelden
eóter een rare bal dietegen de lat
komt, naar beneden stuit in de
buurt van de doellijn. Volgens Old.
ervoor, volgens de scheids erach-

ter. Protest van Eeltsje natuurlijk,
die languit stond te vlaggen! Na
grondig overleg werd het een stuit-
bal. Het is niet een erg leuk gezicht
om te zien, deze wedstrijd (wel
vaker het geval). Een corner voor
ons versiert door Willem, Dick
neemt'm, de keep laat'm door z'n
handen glippen, Henk is er bij (de
goaltjesdief), 0-1! Old. komt op
gang en weet meer kansen te
creeeren. Ruststand 0-1 . Eindelijk
koÍfie (na lang wachten en lopen).
Er is gewisseld; Eeltsje voor Yde
(wel met Y, hoor Piet) en Wiebe
voor Dick. Dronrijp stelt zich fysiek
sterker op, maar Oldeboorn is
sneller, maar de passes komen
niet aan. Dan. Willem komt door
het midden, kijkt om zich heen(!),
speelt op Eeltsje die de bal half
raakt, maar wel onder de keep
door, 0-2. Dronrijp wacht op cru-
ciale momenten te lang met acrtie
ondernemen. Marinus paast op
Eeltsje, die heeft de smaak te pak-
ken en tikt in, 0-3! Twee minuten
later bijna een hattrick (gouden
wissel Fokkema). Op een hele
enkele kans na, kan Dronrijp niet
veeldreiging uitoeÍenen. Een paar ,y

minuten voor tijd is de bal weer
voor de goal van Dronrijp. Hij is
niet bijte houden, want hij (de bal)
zigzagt heen en weer. Dan zijn
Henk en Piet erbij, Henk komt
tegen de grond, ziet Piet, kruipt
ervoor weg, Piet haalt uit en voila,
de eindstand 0-4! Nee, nee we
kunnen wel een beetje voetballen.

Liz.

P.S. Jelle speelde niet zo best
vandaag. Volgens hem vanwege
een postnatale depressie (!?)
(Heeft ie die woorden in een keer
uitgesproken, of heeft dat nogal
lang geduurt? red.).

Zaterdag 13 maart moesten we
thuis tegen drachtster Boys voet-
ballen en toen we begonnen kwam
drachtster Boys in de aanval maar
ate houde de bal net en knalde de
bal ver weg en toen pakte ik de bal
en ik maaKe een schijnbeweging
en ik de bal van 16 meter weg in
het doel en toen stond het 1 -0 pau-
ze en in de tweede helft kreeg
drachtster boys de aftrap en ze
kwamen weer in de aanval en ik
knalde de bal in de kruising maar
de keeper houcle de bal net tegen
en de eindstand is
1-0.

Johannes.
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ZWART WIT

Deze keer een Íoto van een van
m'n superieuren, te weten de heer
R. Knol, of komt hij toch van z'n
broer? Het betreft zo te zien een
feestelijke aangelegenheid op het
gemeentehuis in Akkrum (huwelijk
P. v.d. Feer?). Het jaartalis helaas
niet bekend. Op deze foto zien we
v.l.n.r. Wiepie Hoekstra, Geert
Knol, Steven van Zinderen, Jan
Jeeninga, Siemen Knol, Ate
Jeeninga, Hottie de Roos, Dick
Thalen, Pieter Hulzinga, Sjoerd
Wagenaar, Dictus Benedictus,
Oene Schriemer, Henk Smink,
Durk Wagenaar, Sipke KleeÍstra



BETANGRIIKE DATA
V.V. OLDEBOORN.

Zaterdag 3 april.
Gigantische BINGO AVOND mct schittcrcndc prijzen!!!!
Kantine v.v. Oldeboom. Aanvan920.30 uur. Komt Allen!!!
Kaartjes kosten 1,-per keer. Prijzen zijn o.a. gourmetstel, cd-rek, scha-
lensets, elekhonische wekker, steengrill etc.
Iedereen is welkom!!!!!

Woensdag 14 april.
Bingo middag voor de jeugd van de lagere scholen om 15.00 uur in de
kantine van de v.v. Oldeboom met prachtige prifzen. Inleg is 2,50 voor
4 rondes incl. 1 comsumptie. Alle jeugd van de lagere scholen is wcl-
kom!!!!!

Vrijdag 30 april (Koninginncdag).
Fl pupillen toernooi in Surhuisterveen.

Vrijdag 21 mei.
Mediumpop te Oldeboorn.

Van 28 mei t/m 19 iuni.
Boamsterhimtoernooi 1993 voor alle seniorenelftallen in de Gcmeente
Boamstcrhim. Organisatie v.v. Oldeboom.

Zaterdag 5 juni.
Seizocnsafsluiting v.v. Oldeboorn rnet's avonds wederom een grote
barbeque op het sportcomplex.
Tevens seizoensafsluiting voor de jeugd overdag (hierover later meer).

Vrijdag 11 juni.
D1 pupillcn tocrnooi's avonds v.v. Aengwirden (Tjalleberd).

Zaterdagl2 juni.
El/EZ pupillen toernooi v.v. Aengwirden (Tjalleberd)
Fl / Fzpupillen toemooi v.v. Aengwirden.

Zaterdag 19 juni.
Finales Boamsterhimtoemooi in Oldeboom vanaf 12.00 u.

Zaterdag 26 iuni.
Fctstavond Oldeboom 2 met geliefdes vanaf 20.00 u. in de kantine v.v.
Oldeboom m.m.v. UrbanJungle Band. Tevens koud buffet.

Vriidag 20 augustus.
C)efcnwedstrijd Donkerbroek 1 - Oldeboom 1

Zondag22 augustus.
Oefenwedstrijd Langweer 1 - Oldeboorn L 14.00 u.
Oefenwedstrijd Donkerbroek 2 - Oldeboom 210.30 u.

Woensdag 25 augustus.
Ocfenwedstriid ONB 3 - Oldeboom 2 19.fi) u.
Oefcnwcdstrif d Oldeboom 1 - Sneek Hovis 3 19.00 u.

f)insdag 3L augustus.
Ocfcnwedstrijd Oldeboom 2 - Black Boys 2 19.00 u.

Woensdag 1 sept.
C)efenwedstrijd Oldeboom 1 - Surhuisterveen 1 19.00 u.

Wijwijzen U erop om ook de Mid Frieslander goed te lezen, aangezien
rvij ook daarin regelmatig onze aktiviteiten en wedstrijdprogramma's
prrbliceren!!!!!

Y9A_E_y9!E!!!f_cvq&I8.f0l.!!qF-N-q!,fNT,_t{E fÊNlrLJFil-l!!,ÍtrÈlJlvii
TE GEVIN:
01. Het gai6 vil s ktuit arde/pot gras of trxjer wRrn
O?. Het v€gtrópp.Í/tt€gÉiqr vm de bat, teei j t lft srlt llnJ js.

03. Het mwlóqde af stdd ffirF bi j ts) vrlje s'JYp.
04, het wrtr4m/betqÍcrsl van de 5rElhêruattir]Í].
05, 0e bêt ret de híd spetm.
06. vqtijdig l€t speetvetd vertats, zdder t@stsnitE vÀn de

sclF idsr{h ter .

07. Het spetwtd betredo m a lEt spet dleirYÍrs), zdrier
testmir€ va dê sd€idsr€hter.

08. Het d@r ffd s/oÍ góàar te kff$ cwo het

zrjn ret sr besl.lssing vó de scfÉidsr<hter'
11, liet vasttui6 vil s tegsstíde.(ste.).
12. OE@t@fd tql vdl brsEgr vd ffi tegdrst&jer(.ter) (w.c.

b€refs hakm ff @ertqsl sl Íert€gsr).
1!. Het vsjdM vil M t€g6stdÍjcr(5ier).
14. È,r sp€t (w.o. btolkerèr. frurE€rst, atEsuisd sÉÊl\.
15. c€vórtijk spet.
ló. Hêt hàdreigsr vil M teg@stdrjer{ster).
17. Het tEtqligs vm 8r tqlL\lstirÍJer(ster).

voor ídere wert.dirE@ is lÉt cpteggm vó strafti.jd srn{relilk.
Hgt op(€0Es vn strdítiid kmt dertBlve in de plets vm 6r
Emcluing ats gewtg vil @ertrsliÍ196, zots hierlpvet
6óre6. retke wr de- ÊtRsIE ks zi jn begd.
STttcFIIJo KÁli SL€ClllS ftl$tMl P:R SPtLtR PrR WfosTRtJD 'rííJelq'6dsr-
Is de straÍtijd vm s speter rEg niet o bij het eirdc var &rr
hrdstri jd, d4 tËf t di t veftJe. gL6 gcwLg6'
Het cpt€Es vm straítijd lt*ít verdr:r lgn lewt9sr @r de

betrckkw(n), d.w.1. er' rcrdt tater ges) straí ui lgesprcks)

[o speter d wie tijds]s de vodstri.id straÍtijd is qJPtRld 4 in
der€tíde EistriJd UtDtRoí q overtrsjiÍB Lx{tat, die 5traftiJC
opt€gir€ tot gerctg zo fÉds, ortvdEt àir llMRSClltlJlfJC, dr! 1?

het r.rdstrijdfomL ie. prdt wEtd.
De sclEjdsrchter diqt da s raí{ort in te zqd6 rcarln hij
drideL ij k a{€ef t dat betrckks speler rtrds @rder iÍr de }Èd-
st.ijd s tiJdstraÍ lwft gEkr€sr s daffE Él MarsclulÍrJ ílic
@ lÉt EJstrijdfmtier stdt vemtd.
Iírlia de TKhtlomissie de tÉtreífsde speter sctutdig acht adr
het to taste get€ode, dm kar zii in afwijking va de rsjeiiÍu
rets deze getàt w de soior6, A-j6ior6 6 de interftgicíBte
8-J6itro, het zogsErrje regist.atiÈ of L@kií4systsr, .ati vdr
dg in a.tikeL 25 vó iEt Twhlr€tdErt &È1NretLÈt 9snrr' !

straÍf6 opt€9á.

Vff de qc€de oíde wstign wij u a{d-ht ercp, ddt roast Í}rl
evst€te toqÉssirg vdl de straftiJdr(!etiqJ de r€!ialsltaire

tshtr$lrtspr'ók vil kradtt btijft.
ln t€t Be€arurer s blz, ó3 st@t tEt strèíLdkje oíHri '{'

"Vi j f{irut+Straf " jurlorq@rlÈl rsj Ms ur t!É{)r€rd v({rrilii

ÀJ,LEEN B[STErÍ]l V00R pERSQlllN,!l[_!{E_L !il,I5._i] ,
Flmlrltr[ï.iÀllr]uEEtEl JD[!_tI,UIl]t !i

ers te

VANAF 20.30 UUR.

terdag 3 april is er weer een
ische bingo avond van de

Oldeboorn vanaf 20.30 uur in
kantine

ons sportcomplex Oldeboorn.
oor 1,-- per kaartje kunt u schitte-

rende prijzen winnen, zoals een

rill, schalensets,

, elektronische wekker,

AVOND ZATERDA

schaaletc. etc



JEUGDLEIDERS:

A-junioren: Jan Visser
B-junioren: Sybrand Oosterbaan

Cees Reitsma
C-junioren: Jelle Wierda

Johannes Poepjes
D-pupillen: Yde Sinnema

Sietze Akkerman
E1-pupillen: Gerke van Kalsbeek
E2-pupillen: Hendrik Nieuwland

Geert Beimin
F1-pupillen: SipkeVink

Tonnie Flijskamp
F2-pupillen: Grietje v.d. Velde

tel. 't340

tel. 1441

tel. 1869
te|.1414
tel. 1532
tel. 1760
tel. 1876
tel. 1294
tel. 1788
tel. 1799

CONSUMPTIES IN DE
KANTINE.

Het loopt momenteel weer de
spuigaten uit met het betalen
van de consumpties in de kanti-
ne. Met ingang van heden kan er
dan ook nog maar 1 keer wor-
den opgeschreven. De tweede
keer dient er

EERST TE WORDEN BETAALD

Voordat men weer kan bestel,
len. Wij verzoeken een ieder hier
in de toekomst beter op te let-
ten!!!(Grietje doet dit overigens trydetijk bij F2-pupillen, hiervoor wordt nog een

leider/ouder gezocht. Dus ouders metd u aan bij Grietje!!!!)

ELFTALFOTO'S

Er hangen momenteeldiverse elÍ-
talÍoto's van de v.v. Oldeboorn in
de kantine (zoweljeugd als senio-
ren). Deze foto's kunnen op de
lijsten die bij de foto's hangen wor-
den bijbesteld. Kosten zijn 1,25lst.
Dit betreft Íoto's die gemaakt zijn
dit seizoen door Wendy Tijsma.

ÍulEPlUM pLDqHgQRNÍl

Zaterdag 27 maaftde jeugdÍitm
ROBIN H@D

aanvang 15.00 uur.

's avonds 2O.OO uur de film
FLQDDEBIN AilEnffA.

ÍIIEDIUM OLDEB@RN.

MEDEDELING T.B.V. ALLE LEIDERS.

De zomertijd staat weer voor de deur, zodat er binnenkort weer's avonds
kan worden gevoetbald. lk wiljullie echter verzoeken om bij het verzetten
van thuiswedstrijden wel even contact op te nemen, zodat we zoveel moge-
lijk wedstrijden op een avond kunnen plannen. overigens verzoek ik jullie
ook om mij mee te delen wanneer uitwedstrijden worden verschoven. Bij
voorbaat dank.

piet.

KINDERBINGO WOENSDAG ï4 APRIL OM 15.00 UUR.

Woensdagmiddag 14 april (paasvakantie) is er een geweldige kinderbingo in de kantine. Voor
slechts 2,50 kunnen alle kinderen van de tagere scholen 4 rondes spelen. Hiervoor krijgen zij

dan ook nog een consumptie.

ZONDAG 2A MAAR:T COMPETITIEI,yEI'STRIJD

de lVesthoek t - Oldeboorrr I r4.oo trttr.

ZONI'AG 4 APRTL BESITSSINGSTYEDSTRruD

de lvesthoek I . oldeboonr I Í4.oo tlur.

Dqe wedstriid wordt gespeeld op het terrein van de
v.v. Sport Yereerrt te Otdeberhoop.

Kortr Allenlltl!



WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN

ZATERDAG 27 MAART.
113 s46 BAKHUTZEN A1 - Át/BCOMB. A1 1 1.00 U.

218 
'VB 

COMB. 81 VR|J

331 653 A/B COMB. C2 - DRACHTST. BOYS Cs 9.30 U.

NIJBEETS

4100779 HEERENVEEN D1 . OLDEBOORN D1 1O.OO U.

511 0927 OLDEBOORN E1 - WASKEMEER E1 11.00 U.

541 ,I015 HEERENV. BOYS E6 - OLDEBOORN E2 10.30 U.

621 1 132 OLDEBOORN Fl . IRNSUM F1 1O.OO U.

OLDEBOORN F2 NOG NIET BEKEND

ZONDAG 28 MAART.
802 511 DE WESTHOEK 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U. J.

EISMA

818 591 oLDEBOORN 2 - F.C. WOLVEGA 5 11.00 U. A.

KORTHUIS

821 258 OLDEBOORN 3 - LANGWEER 4 1O.OO U.

840 OLDEBOORN 4 VRIJ.

WOENSDAG 31 MAART.
511 0923 oLDEBOORN E1 - S.C.S. E1 18.30 U.

ZATERDAG 3 APRIL.
A/B COMB. A1 VR|J

218 517 ríB COMB. 81 - EASTERMAR 81 9.30 U. (NtJ-

BÊETS)

331 s88 DRACHTST. BOYS Cs - tVB COMB. C210.30 U.

4100779 OLDEBOORN D1 . HEERENVEEN Dl 1O.OO U.

51 1 0925 WASKEMEER El . OLDEBOORN E1 1O.OO U.

541 1011 OLDEBOORN E2 - HEERENV. BOYS E6 11.00 U.

621 1128IRNSUM F1 - OLDEBOORN F1 1O.OO U.

OLDEBOORN F2 VRIJ

ZAALVOETBALPROGRAMMA
APOLLO ENGINEERING.

MAANDAG 29 MAART. CAMMINGHAHAL LEEUWARDEN.
019 BIJ DE PUT4. APOLLO ENG. 1 19.00 U.

vertrek:18.10 uur.

MAANDAG 19 APRIL. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
019 APOLLO ENG. 1 - ROOD GEEL222.1OU.
vertrek:21.2O uur.

DENKTU WEER OM DE WEDSTRIJDVERSLA-
c E N ! ? ! ?! ? ! ??t?l?t ?t?t?l?t?

VOOR EVENTUELE AFGELASTINGEN KUNT U BELLEN
NAAR DE FVB INFO LIJN TEL. 058€716í5.

ZONDAG 4 APRIL
BESLISSINGSWEDSTRIJD 1 e PERIODETITEL IN

OLDEBERKOOP!!!
OLDEBOORN 1 . DE WESTHOEK 1 14.00 U.

OLDEBOORN 2 VRIJ
821 257 oLDEBOORN 3 - S.C. JOURE I 10.00 U.

840 307 NTCATOR 6 - OLDEBOORN 4 9.00 U.

ZATERDAG 1O APRIL.
ALLE JUN IOHEN/SEN IOREN VRIJ

MAANDAG 12 APR|L (PAASMAANDAG).
OLDEBOORN l VRIJ

818 590 OLDEBOORN 2 - LEMMER BENTEX 4
1 1.OO U. P. DIJKSMA

OLDEBOORN 3VRIJ
84O 282 AKKRUM 6 - OLDEBOORN 412.00 U.

.-í

STAND BIJGEI,'ERI(T

SENIOREN (O1 )
4E KLAS E (019)

1 BIJ DE PUT
2 H.K.U.'?9
3 H.K.V.'29
4 AUANTI
5 ROOD 6EEL
ó FOARUT

I 7 APOLLO-ENG
8 TRYNI,,l. EOYS
9 6.A.U.C.

1O ELAUL' ['IT ']411UENV'ó8

AVANT I 5
ROOD GEEL 2
FOARUT ?
G.A.U.C, 7

stand

| /H z 1 2.01 .91

65PT V T

1 15 28 .tO?- 28
8 1ó ?8 126- 44
5 15 19 ó5- s2
5 15 17 47- 41
2 15 17 73- ó9
2 15 1ó 41- 45
1 1ó 15 5í- 7ó
3 15 1t óf- 5ó
7 16 1g 45- ó2
7 15 I 15-112
1 15 2 27-97

-EIJ DE PUT 4 TNO
-TRYNU'. BOYS ] 5- ]
-H.K.V.'29 I 1- 7
-DLílU|, IrJIT 'l34 7 8- )



WEDSTHIJDVEHSLAGEN

Oosterlittensl - Oldeboornl

Zondag 7 maarl moest het gebeu-
ren, want dit was de laatste wed-
strijd van de eerste periode waarin
Oldeboorn tot dan toe de koPPosi-
tie innam, weliswaar op doelsaldo,
maar toch. De Westhoek moest
tegen Thor hun koppositie in de
competitie waarmaken en moes-
ten daarbij4 doelpunten goedma-
ken op Oldeboorn om op gelijke
hoogte te komen. Maar we zullen
niet op de feiten vooruitlopen, want
er moest eerst gewonnen worden
van Oosterlittens. De eerste 20
min. leek het daar niet op, want er
leek zich een soort nervositeit
meester te hebben gemaakt van
Oldeboorn, maar ondanks het
slechte spel kwamen we schade-
vrij door deze periode. Hierna pak-
te Oldeboorn het spelweer redelijk
op en leek een doelpunt niet uit te
kunnen blijven, we waren dan ook
een aantal malen dichtbij, maar de
paal stond hinderlijk in de weg. De
ruststand werd dubbelblank
bereikt. Na rust kreeg ook
Oosterlittens meer kansen die niet
werden benut. Na ca. 25 min. spe-
len was het uiteindelijk Sietse
Bergsma die 0-1 aantekende.
Hierna ging Oosterlittens met veel
lichamelijk geweld op zoek naar de
gelijkmaker. Oldeboorn werd in de
verdediging gèdrukt, iets wat men
niet goed kan. Zo viel er dus toch
nog een goal uit een rebound,
zodat er te weinig tijd resteerde
voor Oldeboorn om alsnog te win-
nen. Nu dus afwachten wat de
Westhoek had gedaan. Wat bleek
nu, de Westhoek en SCS hadden
gelijkgespeeld, dus waren we
periodekampioen????? Na enige
studie in de reglementen van de
FVB, welke zeer ingewikkeld zijn,
bleek dat het doelsaldo niet telde
voor het winnen van een periode,
maar dat er een beslissingswed-
strijd moet worden gespeeld tegen
de Westhoek en wel op 4 april op
het sportcomplex van Sport
Vereent.

Blue Boys - Oldeboorn 1.

Na de kater van vorige week
moest de derby tegen het buur-
dorp Nijbeets worden afgewerkt,
welke we thuis met 8-2 hadden
gewonnen. Maar aangezien Blue
Boys tegen degradatie vecht en de

laatste weken behoorlijk aan het
punten sprokkelen was, zou het
een geduchte tegenstander wor-
den. Dit bleek ook uit de eerste
minuten. De bal lag nl. al vrij snel
op de stip (de verkeerde) zodat we
na ca. 5 min. al met 1-0 achter
stonden. Dit duurde niet lang, want
Siete Veenstra scoorde vrij snel de
gelijkmaker. Het leek dat
Oldeboorn de wedstrijd controleer-
de, maar na een overtreding oP 20
m'van de Boarnster goalwerd de
vrije trap er met een raar stuitertje
ingeschoten, 2-1. Na een Íase
waarin het iets heftiger werd, kreeg
de rechtermiddenvelder van Blue
Boys de rode kaart waardoor
Oldeboorn tegen 10 man verder
moest. Dit resulteerde in een doel-
punt van Sietze Akkerman.
Vervolgens stokte de doelpunten-
machine. Na de rust ging
Oldeboorn furieus ten aanval, wat
een mooi doelpunt tot gevolg had,
gemaakt door Henrico Veerman uit
een voorzet van Janco Voolstra.
Hierna kwam Sytse Bergsma in het
veld voor Sietze Akkerman. "De
Zwarte Rouk" had nog maar een
paar minuten gespeeld en tekende
gelijk voor 2-4. Na dit doelPunt
volgde er nog een van Siete veen-
stra, die de eindstand oP 2-5
bepaalde.

Oldeboorn 1 - THOR 1.

Zondag 21 maart stond er een
heuse topper op het Programma
en weltegen het altijd lastige Thor
wat op 2 punten van Oldeboorn
stond. Er moest dus gewonnen
worden. Thor begon beter dan
Oldeboorn, ze wonnen alle duels,
zodat het in het begin moeilijk voet-
ballen was voor Oldeboorn, het-
geen helemaal de schuld van
Oldeboorn was. Maar Thor scoor-
de hier niet uit. Oldeboorn begon
zowaar enkele kansen te krijgen,

maar de spitsen stonden zonder
killersinstinct te voetballen. Net
toen het iets beter ging, kregen we
een doelpunt tegen, zodat we toch
nog met 0-1 gingen rusten. Na een
paar hartige woorden van trainer
v.d. Berg en een wissel Sybrand
Oosterbaan voor Johannes
Poepjes begonnen we aan de
tweede helft. Er werd weer zonder
veel overtuiging gevoetbald, wat na
een kwartier tot een uitbraak van
Thor resulteerde, waardoor Henk
v.d. Berg aan de noodrem moest
trekken. Hiervoor kreeg hij de rode
kaart, waardoor Cees Reitsma het
keeperspak aantrok om de reste-
rende 30 min. het doelte verdedi-
gen. Men zegt wel eens dat het
tegen 10 man slecht voetballen is,
en zowaar Oldeboorn werd beter
en beter. Zo maakte Siete
veenstra een actie in het straf-
schopgebied en werd neergehaald
dus een penalty die beheerst werd
afgemaaK door Johan Tijsma. Na
dit doelpunt keerde de rust in het
veld weer wat terug. Hoewel maar
voor kort, want onze nieuwe keeP-
er werd een aantal malen getest,
maar hield het doel schoon, zelfs
een bal die in de kruising was
gegaan werd met stijl over de lat
getikt. Toch kon hij het niet geheel
schoonhouden, want 10 min. voor
tijd liepen we weer een tegentrefÍer
op. Maar in de laatste minuut werd
de stand weer rechtgetrokken door
Jan v.d. Woude die met de "skyn-
bonke" de gelijkmaker binnen tiKe.
De schade op deze zondag was
dus 1 punt, maar de Westhoek
speelde ook gelijk, dus staat er
voor komende zondag de belang-
rijkste wedstrijd van de competitie
op het programma, dan moet er nl.
uit tegen de Westhoek worden
gespeeld, die tot nu toe op 3 pun-
ten staan. Dus dat wordt vast en
zeker een spannende pot.

de Reporter.

VOR l[E: À1]e neisjes en jongers lran B - 1? jaar

iGlilf,ER: 19 - 2l juli - J3 tot ll-jaar
keqers (11 - 1? jaar)

26 - l0 juti - B tot 1? jmr

tlÀÀR: Recreatiecentnm Sondel

KOSIB: Totaal fI. 200,00, Hzurvan fl. 50,00 bij hschl:ijvirry nnet
rrr&n voldaan.

OKÀVB: Vor 1 oril 1993, via een irschrijffonrulier. Deze zi;1-qe
rc*riiqèn bii & K.!l.V.B. ÀfèIinÓ Friesland. Posthus-296,
8901 BÉ-teeuartur (tel.: 059 - 575500)"

CRGNISÀTIX: K.il.V.8. Àfdelinq lrriesland i.s.ru" Sport Priesland,



oe
ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van: wederom een zeer trouw support-
ster van Oldeboorn 1 die doorgaans wel zegt waar het op staat. Ze heeft inrniddels met haar
grote vriend haar intrek genomen in een rustieke woning aan de Boarnster Riviera nabij
Coronation Street. Verder is zij volgens mij de enige die de stem van de zanger van TheCult op
een ongelooflijke manier kan imiteren. Ladies and Gentlemen.,.......

Naam: Anet Braam
Geboren: 18-3-1971
Speelt in: Wez Wis Dames 1

Gespeeld in: meerdere teams
Roken/alcohol: Drum/Amstel
Kan sex voor de wedstrijd: dat moet je Sybrand vragen
Beste boek: - informatieve boeken
Beste film: Silence of the Lambs
Beste acteur en/of actrice: Anthony Hopkins, Farah Fahwcett
Lievelingskost: boerenkoolschotel zoals mem maakt
Hobby's: nazitten, video kijken, v.w.-tjes
Mooiste vrouw en/of man: die v.d. spijkerbroekreclame (nieuwe)
Favoriete club: v.v. Oldeboorn
Favoriete speler: Toto Schillaci :
Welke club wordt dit seizoen landskampioen: zou ik niet weten
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Televisieprogramma: de Schreeuw v.d. Leeuw, Engelse comedies
Favoriete tv-presentator: Paul de Leeuw
Kwalvan de tv: teveel om op te noemen
Favoriete ràdiozender: Radio 3 Vara
Favoriete diskjockey: Jack Spijkerman
Favoriete muziek: The Cult, Stevie Ray Vaughan
Favoriete andere sport: tennis, schaatsen
Onderschatte voetballer: I don't know
Overschatte voetballer: idem
Hoogtepunt: concert van de Rolling Stones
Dieptepunt: blauw oog (foutje bedank.....)
Beste krant/tijdschrift: Nieuwe Revu, Muziekkrant oor
Slechtste kranVtijdschrift: Telegraaf en roddelbladen
Een hekel aan: opstaan
Bewondering voor: bluesmannen (8.8. King, John Lee Hooker e.d.
Kwalvan de voetballerij: Rudi Voller
wie zou je wel eens willen ontmoeten: van die spijkerbroekrecl
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Clinton
Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn: die zijn er niet
Wat zou er moeten veranderen
binnen de v.v. Oldeboorn: bierprijs moet omlaag in de kantine
Voetbal is: maandag's "bytsje dwielyn,e hasses"
Wat je verder altijd al kwijt wou: jubeltenen

íi ti


