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Hè, hè, eindelijk konden afge-
lopen zondag mijn welgemeen-
de felicitaties richting
Oldeboorn 1. Na een desastreus
verlopen generale de week
ervoor, wist men dan toch
beslag te leggen op de le perio-
detitel. Drie wedstrijden voor
het einde van de competitie
heeft men dan toch nog het
" toetje" binnengesleept.

Proficiat allemaal. Ook een
positieve mededeling verdient
de Bingo avond van afgelopen
zaterdag.In een prima sfeer, en

een prima deelname wisten de
pijzenhun weg weer te vinden
naar de diverse deelnemers.
Onze plaatselijke Hotelbaas
had er zelfs voor gezorgd dat
we na de Bingo ook nog een
klein gokje konden wagen.
Hetgeen een succes bleek aan
de bar. Bedankt allemaal.
Hopelijk weet ook de jeugd

komende woensdag 14 april de

weg te vinden naar de kantine
om daar een schitterende mid-
dag te beleven met een fantasti-
sche Kinderbingo om 15.00

uur. Wat ik overigens verder
nog wel even kwijt wil, is het

vol-
gende;
voor alle lei-
ders liggen de

wedstrijdprogramma's
en alle andere info in hun vak-
jes in de kantine. Willen de lei-
ders van de seniorenelftallen
ook goed rekening houden met
het Boarnsterhimtoernooi. Ook
dit programma ligt inhet
bewuste vakje. Tevens mogen
er nog steeds foto's worden
ingeleverd en zeker ook de
nodige wedstrijdverslagen (die

ontbreken er van de diverse
elf I zev entallen momenteel nog -

al eens). Tot over twee weken
maÍrr weer.

Piet.



Zondagl4maart. Blue Boys 1

- Oldeboorn l was de derby
van de dag. Oldeboorn nam

deze wedstrijd heel serieus,

hoewel ze al gauw tegen een

achterstand aankeken. De eind-
uitslag werd uiteindelijk 2-5
voor Oldeboorn. Dat sprak
voor zich. Oldeboorn 2 ont-
ving koploper Langweer 2. In
een gelijkopgaande strijd moest
Oldeboorn uiteindelijk toch het
onderspit delven met l-2 tegen

de koploper. Een gelijkspel was

de verhouding. Oldeboorn 3
moest naar Oldeholtpade 4, de
hekkesluiter in hun afdeling,
wat voor hen dan ook geen pro-
blemen opleverde gezien de 0-
4 overwinning. Oldeboorn 4
ontving WZS 8. Ook deze wed-
strijd leverde weer een punt op,
nl. 2-2. Keurig maÍrnen.

Zondag2l maart.In de thuis-
wedstrijd tegen Thor t hadden

er twee punten moeten worden
gehaald. De'scheidsrechter
zond echter keeper Henk v.d.
Berg van het veld, zodat Kees
Reitsma tussen de palen kwam
te staan, à la Menzo kweet hij
zich geweldig van dezetaak
(Menzo is momenteel wel
gepasseerd bij Ajax hoor
Albert, Red.). Het lukte zelfs
met 10 man om op gelijke
hoogte te komen, maar helaas
moest Kees er ook één doorla-
ten. In de laatste minuut wist
Oldeboorn 1 echter de ver-
diende gelijlcnaker te scoren.
Oldeboorn 2 maakte ook in de
uitwedstrijd tegen Dronrijp 3

geen fout. Met een 0-4 over-
winning ging het richting
Oldeboorn. Men handhaaft zich

prima bij de eerste drie.
Oldeboorn 3 kreeg in de uit-
wedstrijd tegen Joure 8 goed

tegenpartij, maar wist toch
knapmet l-2tewinnen.
Oldeboorn 4 genoot weer eens

van een wij weekend.Tnndzg
28 maart. Oldeboorn l stond
voor de zware opgaaf om in de

uitwedstrijd tegen koploper de

Westhoek de marge te verklei-
nen tot één punt. Maar in de

eerste helft kregen de

Boarnsters geen poot aan de

grond, integendeel de ruststand
was 4-0 voor de Westhoek.
Ook na rust had de V/esthoek
het beste van het spel, totdat de

doelman van de'Westhoek een

speler van Oldeboom onderuit
haalde en moest vertrekken.
Oldeboorn wist nog terug te
komen tot 5-3, maar dit bleek
niet voldoende. De Westhoek
heeft de koppositie nu riant in
handen. Oldeboorn 2 kon thuis
tegen Wolvega 5 ook het juiste
ritme niet vinden. Men werd
ook afgedroogd. De ruststand
was hier 1-5. Na rust kwamen

ook zij nog wel terug tot 3-5,
maar het leed was geleden. Een

toch niet verwachte nederlaag.

Oldeboorn 3 ontving
Langweer 4. De uitwedstrijd
was met 1-2 gewonnen. Dit
moest dus geen probleem zijn,
maar de werkelijkheid was
anders. Langweer nam het ini-
tiatief en had al met de rust een

0-2 voorsprong opgebouwd. Na
de rust een gelijkopgaande

strijd, maar de Boarnsters
waren niet bij machte een

tegenpunt te scoren, zodat
Langweer met een 0-2 over-

2

winning huiswaarts keerde.

Voor Oldeboorn 4 volgt hier
een corectie. Men speelde vori-
ge week thuis tegen Nicator
verdienstelijk met 2-2 gelijk.
Hoe kan een mens dat nou ver-
geten. Sorry hoor. Deze zondag

was menvrij. Zondag 4 april.
Voor Oldeboorn L een beslis-
singswedstrijd in Oldeberkoop
tegen de Westhoek voor de le
periodetitel. Hadden we in een

vorig nummer al vermeld dat

Oldeboorn deze titel reeds bin-
nenhad, edoch deKNVB AFD.
Friesland besliste anders. Deze
wedstrijd was voor de Boarnster
supportersschare niet echt

hoopvol, gezien de forse neder-

laag een week eerder tegen de "1

'Westhoek. In een gelijkopgaan-

de strijd werd er in de eerste

helft niet gescoord (in vergelij-
king met vorige week een prima
resultaat). Na de thee ook weer
een geheel openstaande wed-
strijd met aan beide kanten

gevaarlijke kansen, maar

Siemen Willem was goed op

dreef. Bij zon gevaarlijk
moment voor de goal van tie

Westhoek, was het een eigcn
verdediger die Boarn op voor-
sprong bracht. Even daarna
werd het toch weer 1-1 uit een

rebound. Maar Boarn ging cloor

en het was Sietze Akkerman die
uit een corner 2-1 inkopte.
Oldeboorn ging verrassend door
en net als vorige week was de
Westhoek wat uitgeblust.
Totdat de doelman een aanval-
ler van Boarn in het strafschop-
gebied vloerde, wat hem een

gele prent opleverde en

Oldeboorn een penalty welke



door Johan keurig werd verzil-
verd. Vlak voor het einde kreeg

Oldeboorn nog een penalty,

ook deze werd benut door
Johan, zodater toch nog sprake

was van een revanche, maar

wat belangrijker was, de perio-
detitel was binnen. Voor
Oldeboorn een prima uitgangs-
pwrt.Ze hoeven de laatste wed-
strijden niet meer onder druk te
spelen en moeten zeket in staat
worden geacht om nog op de

tweede plaats te eindigen.
Nogmaals dan jongens, van
harte gefeliciteerd met deze

titel en promotie naar de

Hoofdklas is nu wel heel dicht
bij. Succes. Oldeboorn 2 had
een vrij weekend. Oldeboorn 3
ontving Joure 8. In een gelijk-

opgaande strijd werd het een

terechte 1-1 uitslag. Hierop viel
niets af te dingen. Oldeboorn 4
moest om 9 uur al in
Leeuwarden spelen tegen
Nicator 8. Het was net iets te

vroeg voor Jan en z'nmannen,

wantze verloren met 7-3.
Programma. Paasmaandag 12

april. Oldeboorn 1 is vrij.
Oldeboorn 2 ontvangt hekke-
sluiter Lemmer Bentex 4. De
volle winst is dan ookvoor
Oldeboorn. Ook Oldeboorn 3

heeft vrij. Oldeboorn 4 gaat

proberen in Akkrum beide pun-
- ten te pakken. Zondag 18 april.

Oldeboorn l ontvangt om
15.00 uur Amelandia. Dit
levert geen problemen op voor
de jongens van Jan en Wander.

Twee punten erbij en de tweede
plaats blijft binnen handbereik.
Oldeboorn 2 reist af naar het
Abe Lenstra stadion om
Heerenveen 5 te bekampen om
12.fi) uur. Een puntendeling
lijkt het meest waarschijnlijk.
Oldeboorn 3 ontvangt het
laaggeplaatste Oldeholtpade 4
enzal hier twee punten aan

overhouden. Oldeboorn 4
krijet het in de uitwedstrijd
tegen WZS 8 zeer moeilijk.
Een puntendeling zou heel ver-
dienstelij k zijn. Tnndag 25
april is een beker/inhaalweek-
end,, zodatop dit moment alle
elftallen vrij zijn. Allemaal
weer veel succes, en tot over
twee weken.

Albert Nijholt.

Avanti - Apollo Eng.

Maandag 22 maart moesten we
tegen Avanti voetballen. We
vertrokken om 9 uur richting
Akkrum. Deze keer stond
Marinus Dam op goal. Na even
aftasten kregen we wat kansen,
maar die werden niet benut. Na
8 min. scoorden de gasten uit
Stiens 0-1. Toen mochten wij
weer aftrappen. We kozen voor
meer aanvallend voetbal om
weer langszij te komen, maar
het mocht niet baten. Ruststand
0-1. Na rust moesten we probe-
ren met goed voetballend spel
terug te komen, mÍutr weer wer-
den we verrast. De gasten
maakten 0-2.Metnog 6 min. te

spelen was het Nico de Jong
die de stand terugbracht naar 1-

2. Er kwamen nog wat kansen
voor o.a. Anne Jan Hoekstra

' die werd neergelegd, geen vrije
trap, commentaar van onze
aanvoerder, twee minuten
straf! Er werd niet meer ges-
coord.

Gerke van Kalsbeek.

Apollo Eng.- MKV 5.

Maandag 22 febr. vertrokken
we om 9 uur richting Aklffum
om ons in de thuiswedstrijd te
revancheren voor de 10-3
nederlaag in Leeuwarden. De
gasten trapten af en binnen een

minuut 0-1. Dus dit zou nog
wat worden. Binnen 3 minuten
0-2. Dus nu moesten we er
alles aan doen. Dick
Westerhoven kreeg de bal van
de keeper en werkte dezevia

de knie in de goal, l-2.Darrna
was het weer twee keer de
tegenstand er, I -4. Daarna
kwam Marinus Damn 2-4.Dat
was tevens de ruststand. Na
rust moest er wat gebeuren.
Maar het waren de gasten die
weer scoorden. Het werd2-6.
Janco v.d. Heide deed nog wel
iets terug, 3-6, maar de gasten
bleken duidelijk een maatje te
groot en brachten de stand op
3-8, waarna Dick Westerhoven
de eindstand bepaalde op 4-8.

Gerke van Kalsbeek.



de Westhoek 1 -
Oldeboorn I

Zondag28 maart stondDE
wedstrijd van het seizoen op
het programma. Mochten we
dit duel verliezen dan stonden
we 5 punten achter en waren
we uitgeschakeld voor het
kampioenschap, maar we zul-
len niet op de feiten vooruit
lopen, want er moest eerste
anderhalfuur hard voor
gewerkt worden. Hoewel hier-
van de eerste drie kwartier niets
te zien was, want elk persoon-
lijk duel werd verloren, doordat
er zonder enige inzet werd
gespeeld. Hierdoor viel de rust-
stand dan ook goed te verkla-
ren, die was nl. 4-0 in het
voordeel van de Westhoek. Na
de rust werd Oldeboorn iets
gretiger, Ínaar men kon de 5-0
niet voorkomen. Deze stand
was zeker niet bereikt als de
scheidsrechte r deze wedstrijd
iets beter had geleid, want dit
leek nergens op. Na een dubbe-
le wissel ging Oldeboorn met 4

spitsen spelenen kwam de
Westhoek onder druk te staan.
Hiervan profiteerde Sytse
Bergsma. Vijf min. later werd
de keeper van de Westhoek van
het veld gezonden na een over-
treding op Willem van
Kalsbeek en mocht Johan
Tijsma de penalty verzilveren,
wat hij niet naliet en de stand
op 5-2 bracht. Met nog een paar
min. te spelen werd het nog 5-3.
Een traumatische uitslag van
het vlaggeschip. Nu was de
kans op rechtstreekse promotie
verkeken, en moest het beslis-
singsduel van afgelopen zondag
zondag, wederom tegen de
Westhoelg gewonnen worden
om zeker te zijnvan de nacom-
petitie. Met wat aanpassingen
in het elftal, die noodzakelijk
waren door het wegvallen van
Jan v.d. Woude (hrie) en Harke
Hartmans (Oranje Nationaal
weekend), werd er aan de wed-
strijd begonnen met Willem
van Kalsbeek in de basis en
Sytze Bergsma op de liberopo-
sitie. Het eerste kwartier was
duidelijkvoor de Westhoek. De
twee zeer gevaarlijke spitsen
bleken moeilijk af te stoppen.
Oldeboorn kwam echter steeds

beter in het spel wat resulteerde
in een paar goede kansen.
Ruststand was echter dubbel-
blank. Na de rust begon
Oldeboorn aan een offensief
wat uiteindelijk resulteerde in
een e.d.-tje van de voorstopper
van de Westhoek. Maar de
Westhoek kwam sterk terug en
binnen 5 min. lag de gelijlana-
ker alweer achter Siemen
Willem de Vries. Na ongeveer
25 min. spelen nam Sybrand

Oosterbaan een corner die door
Sietze Akkerman werd inge-
kopt, 2- 1. Vervolgens werd
Siete Veenstra neergelegd in
het beruchte gebied door de
keeper die daarvoor geel kreeg
en een penalty tegen die door
de mandekker (Johan Tijsma)
feilloos werd verzilverd en de
stand op 3-1 br8. De Westhoek
kreeg nog een aantal goede
kansen, waaÍ ze wat ruig mee
omsprongen. Met nog een paar
minuten te spelen werd Sietze
Akkerman neergelegd in het
beruchte gebied, waardoor
Johan Tijsma z'n tweede penal-
ty kon gaan maken en dat ook
deed en zo de eindstand op 4-1
bracht. Dit was ook verdien,
want de inzet was een dag en
nacht verschil vergeleken bij
vorige week. Nu waren we dus
eindelijk in het bezit van de ,j

eerste periodetitel.

de Reporter.

s.c. Heerenveen -
Aldeboarn

ik was aanvoerder en kreeg
aftrap mee maar hun waren
beter en al spoedig werd het 1-

0 voor heerenveen. Toen
namen we weer de aftrap, maar
warne de bal gauw weer kwijt.
En schoot heerenveen op de
lat. En even later nog een keer.
En toen nog een keer. Maar de
keer daarop erin 2-0 en de
schijdsrechter floot af.
pauze

Na een bakje thee gingen we
het veld weer op. na de aftrap
werd het al gauw 3-0. Toen
kon Albert er van door maar
schoot in de handen van de
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keeper. En toen werd het 4-0
en 5-0. Maar toen kreeg Albert
een paas van Hedde en moest
hem voorgeven aan Hans maar
deed dat niet. En daarna werd
het 6-0 en 7-0 en tot slot 8-0.
En het was einde.

Harm.

Oldeboorn - s.c.s.

Wij moesten woensdag tegen
s.c.s. spelen toen hebben we
met 7-0 gewonnen. eerst maak-
te Robbert drie en toen Jelmer
één, toen Robbert weer één
toen fluitte Gerke af toen we
weer begonnen hadden wij de
aftrap die namen Robbert en
Ronald toen schopte één van
s.c.s. hem achter de achterlijn
dus een korner Robbert nam
hem dat was een mooie korner
want hij zat en de laatste goal
maakte Ronald.

Johan v.d. Sluis.

MEDEDELING ELF-

OLDEBOORN.

Er hangen momenteel diverse
elftalfoto's van de v.v.
Oldeboorn in de kantine (zowel
jeugd als senioren). Deze foto,s
kunnen op de lijsten die bij de
foto's hangen worden b|be-
steld. Kosten zijn 1,25lst. Dit
betreft foto's die gemaakt zijn
dit seizoen door
Wendy Tijsma.

Wie doet wat oÍ wie doet wat ?

De toekomst van v.v. Oldeboorn l?l?l?

De v.v. oldeboorn bestaat dit jaar 7o jaar en is een van de oudste
verenigingen in het dorp. Door de jaren heen is er altijd op zon-
dag gevoetbald door de senioren. Enkele sei-
zoenen heeft er eenzaterdagteam in kompetitieverband gespeeld.
Afgelopen seizoen is een proef gestart met de c- B- en A-junio-
ren om in samenwerking met Bleu Boys Nij-Beets in kompetitie-
verband uit te komen. Het voetballen op zich zal voorlopig nog
wel door de Boarnsters beoefend blijven worden. De animo
vooral onder de zeerjeugdigen is in voldoende mate aanwezig.
ook bij de senioren is een dusdanig aantal leden dat er met vier
elftallen in kompetitieverband gespeeld kan worden. Sportief
gezien ziet de toekomst van de w oldeboorn er redelijk gezond
uit.
Er is een bestuur, een jeugdbestuur en een kantinekommissie. Er
is technisch kader: een trainer voor het eerste elftal, elftalleiders
bij de senioren, enkele jeugdtrainers en vele jeugdleiden.
Afgelopen jaren heeft de v.v. oldeboorn fors geihvesteerd, er is
een eigen clubgebouw gekomen. Samen met de Sportstichting
zijner twee kleedboxen bij gebouwd.
Een en ander is gerealiseerd samen met Knol b.v., eigen arbeid en
een aanzienlijk bedrag vreemd geld. De plannen zijn om dit
vreemde geld in tien jaar afgelost te hebben. Naast de bank zijn er
nog enkele kleinere crediteuren.
Koftom er moet de komende jaren wat verdiend worden.
De oude kleedboxen zijnaaneen grote opknapbeurt toe. ook zijn
er nog vele wensen m.b.t verbetering van de velden.
Naar het zich laat aanzien zar de overheid (in ons gevar de
gemeente Boarnsterhim) zich steeds meer gÍum terugtrekken.
Dat houdt in dat er veel meer zelfwerkzaamheid op ons afkomt.
om goed op de toekomstige ontwikkeling in te spelen is her
noodzakelijk om goed voorbereid hiervoor klaar te staan.
De v.v. oldeboorn zal hiertoe zowel financieel als organisato-
risch goed gestruktureerd dienen te zijn.

Door het bestuur wordt gedacht aan de navolgende opzet:

Dagelijks bestuur: voorzitter, sekretaris en penningmeester.

Diverse kommissies:
Kantinekommissie, Jeugdkommissie, Technische kommissie,
onderhouds/materialenkommissie, Redaktie van het clubblad.
Er wordt ook nog gedacht aan een financiele/commerciele kom-
missie ter ondersteuning van de penningmeester evenals aan een
toernooiffeestkommiss ie.



Kortom organisatorisch valt er heel wat te regelen en op poten te

zetten.
Graag wil het bestuur dat iedereen die dit leest voor zichzelf eens

op een rijtje zet wat kan ik naast het trainen en spelen van wed-
strijden nog meer voor de v.v. Oldeboom doen. Het spreekt voor
zich dat de een meer tijd heeft dan de ander.

Maar met een beetje goede wil moet het toch mogelijk zijn om
naast de aktieve sportbeoefening nog enkele uren per jaar wat
anders voor de klup te doen.

Wat valt er zoal te doen ? o.a. Kantinediensten draaien, schoon-
maken kleedboxen, veldverzorging, slopen oude materialenhokje,
opknappen en onderhouden trainingsmaterialen, schilderen van
kantine en kleedboxen, renoveren oude kleedboxen, ophalen
donateursgelden, loten verkopen bij thuiswedstrijden Oldeboorn
1, rapporteren scheidsrechters, wedstrijden van de jeugd leiden,
de scheidrechterscursus gaan vó'lgen en gaan fluiten, redaktioneel
werk t.b.v. voetbalkrantje, sponsors werven, reklameborden "ver-
kopen" en maken, meewerken met olie-
bollen aktie, verkopen loten grote clubaktie, begeleiden van
jeugdteams, enz. enz.

Dit is slechts een greep uit vele dingen die er te doen zijn bij de
v.v. Oldeboorn. Wie nog meer weet of suggesties heeft en moge-
lijk ook tijd voor de v.v. Oldeboorn beschikbaar heeft kan zich
melden bij een van de bestuursleden.
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Zaterdag 3 april
Oldeboorn El -
Waskemeer El.

We vefirokken t 9 uur bij het

postkantoor en we waren t half
tien in Waskemeer. Het veld
was nat en het was behoorlijk
koud. We waren even aan het
overspelen en toen kwam de
leider van Waskemeer en die
vroeg of die bal van ons was,
nee dus, en toen moesten wij
hem inleveren bij die leider.

We waren + 10 uur aan de wed-

strijd begonnen en toen gingen
we in de aanval. We kregen een

corner en die nam Robbert.
Jeroen Mulder had geluk. De
bal kwam tegen zijn scheenbe-
schermer en het was een goal.
Het werd 1-1 door een doelpunt
van een nogal langejongen en e

dat vonden wij niet leuk en
toen zei Jelmer v.d. Berg; nu
wij weer, en dat deden we.
Theo Huisman maakte een solo
en met zijn linkervoet schoot
hij de bal in het doel. De derde
goal werd (in de verlenging van
7 minuten) door Robbert v.d.
Torre in de linkerkruising
geschoten. Gerke van Kalsbeek
vroeg aan de scheidsrechter
hoe lang het nog duurde en de

scheidsrechter keek op zijn
horloge en floot af. We hadden
gewonnen!lll 3-2.

Afzender onbekend.

P.S. het werd nog 2-2 door die-
zelfde lange jongen.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V.
OLDEBOORN

MAANDAG 12 APRIL (PAASMAANDAG).
OLDEBOORN 1 VRIJ

818 590 OLDEBOORN 2 - LEMMER BENTEX 4
I1.OO U. P. DIJKSMA

OLDEBOORN 3 VRIJ
840 282 AKKRUM 6 - OLDEBOORN 4 N.cnU.

VRIJDAG 16APRIL.
541 IOOgDRACHTST. BOYS E6 - OLDEBOORN
E2 18.00 u.
511 0924 OLDEBOORN EI - SPORT VEREENT El
19.00 u.

ZATERDAG 17 APRIL.
tl3 545 BLAUÍWHUTS Al - A/BCOMB. A1 9.00 U.
218 580 ODV B1 - A/B COMB. Bl 9.30 U.
331 651 A/B/ COMB. C2 - DR. BOYS C7 9.30U.
(NIJBEETS)
4IO OTTgJUBBEGA Dl - OLDEBOORN Dl 1O.OO

U.

621II}'OLDEBOORN Fl - TIJNJE Fl I2.OO U.!
654 1225 oLDEBOORN F2 _ GAVC F3 10.00 u.

ZONDAG 18 APRIL.
802 5II OLDEBOORN I . AMELANDIA 1 15.00
ILP. DOEVE
8I8 590 HEERENVEEN 5 - OLDEBOORN 2 12.00
U.

821 257 OLDEBOORN3 -OLDEHOLTPADE4
10.00 u.
840 309 WZS 8 - OLDEBOORN 4 12.00 U.

ZATERDAG 24 APRIL.
A/B COMB. A1 VRrJ

218 49t DRACHTST. BOYS 85 _ A/B COMB. 81
10.15 u.

A/B COMB. C2 VRIJ
4rcA777 GORREDIJK DI - OLDEBOORN DI
11.00 u.
5II0925 OLDEBOORN EI - LANGEZWAAG El
11.00 u.
541 IOOT LANGEZIWAAG E2 - OLDEBOORN E2
10.00 u.
62t tt27 oLDEBOORN Fl - GAVC Fl 12.00 U.!
6541226 OLDEBOORN F2 - IWARGA F2 1O.OO U.

ZONDAG 25 APRIL.
ALLE SENIOREN VRIYINHAAL

ZAALVOETBALPROGRAMMA APOLLO ENGI.
NEERING.

MAANDAG 19 APRIL. UTINGERADEELHAL
AKKRUM.
019 APOLLO ENG. 1 - ROOD GEEL 222.10U.T.
HUIZINGA vertrek 21.40 uur

DBNKT U WEER OM DE WEDSTRIJD.
VERSLAGEN! ?!?! ?! ??! ?! ?! ?! ?! ? !?! ?

VOOR EVENTUELE AFGELASTINGEN
KT]NT U BBLLEN NAAR DE F'VB INFO
LrJN TEL.058-671615.



Uit dg OUde DOOS Van...KOOS Kleefstramaakteneveneenshun

(rekst: s. Huisman). :3JË"#;:ï',$#"Jli"?ji"TjJï"
vergaderingen kregen een officieel

Het voortbestaan van het krantje ,,off-evening,, beleefde door als veer- karakter en de eerste maatregel die de
stond in het begin van het seizoen dgste en taÀte te eindigen. In sep- voorzitter nam was het onderling
1979-'80 enige tijd op losse schroe- t"tb", werd het bestuduitsebreid en geven van rondjes binnen het voor-
ven, mÍutr tenslotte bleek Joh. zou voortaan uit zeven persinen heen nogal " gezonde" bestuur aan
Spoelstra bereid wederom de redaltie bestaan. ,,If I bad a hammer,, zong banden te leggen. Iets 3&g$gf;g van-
op zich te nemen. Een nieuw gezicht Trini Lopez zo,n dertig jaar geledïn al wege een belastingmeevaller, zoals de
"sloop" de redaktie binnerr en wel-ene en voor Hans Brandsàà ging aeze secretaris eens probeerde, bleek ook
heer Groetelaars, die de-daar. opvol- _ wens in lgTg nverv'lliig. Éij wera al uit den boz e te zijn. Thans lang
gende jaren nadrukkelijk zijn stempel nl. gekozen als nieuwe vo"orzitier van genoeg_gedaan over deze jaargang en
op het reilen en zeilen van ons club- de ioetbalvereniging. Overigens ha6 mogelijk een volgende keer 1980-'81
blad zou drukken. Na het nodige het er alle scnijnïan dat de framer uit het "archief'
gehakketak werd eq om_maar eens ook weleens órd gebruikt om Annie
een modern woord te gebruiken, _ tot bedaÍen te brenlen. J. Tigchelaar Wordt vervolgd (maar vraag me niet
geavanceerde apparatuuÍ,aangeschaft (één van het fanatiàke sooÍlen M. waarvoor).
en konden veel nieuwe dingen gere-
aliseerd. Nog steeds waren Janke
Hoekstra,AnnieBlaauwenGea BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN,
Hofstra de typistes, schreef J.
Mijnheer het overzicht en werden de Woensdag 14 aprll.
krantjas bezorgd door o.a mevr. J. - 

.?1nS!.Tiddag 
voor de jeugd van. de lagere lclolgn om 15.00 uur in de kantine van de

Meeslter, -eu,l r. Rod;'bu'& P. ËJ;?if,ilïH:?:ïiïllïï3f:ffiiif 
is 2'50 voor 4 rondes incr' 'r comsumptie' Arre

Hoeksra, A. Nudam, Jac. v.d.
Meulen en C. de Boer (Lege Midden). Vrijdag 3Oaprit (Koninginnedag).
Ook vond er dat seizoen een ingrij- F'l pupillen toemooi in Surhuisterveen.
pende verbouwing van de kleedka-
mers plaats 

"o 
o--dit 

"S. "- 
- - 

ilit1Í#JrTj'ó,o"ooo'n.
financieren werden er zo links en
rechts wat renteloze leningen afgeslo- Zaterdag 2i2mei.
ten. Nieuwe geldbronnen doemden op E'l pupillen 's morgens toemooi in Opeinde.
vanwege het feit dat we eindeliik toe-
stemming lcegen reclameborden rond 

h#rgdrfiïj:fge3 
voor are seniorenerftarên in de cemeente Boarnsrerhim.het veld te plaatsen. J.

K. Haspels konden aan de slag en
voorlopigging de kostnog voorde Zaterdag 5iuni.
baat uit. De rekeningen vlogen de SeizoensaÍsluiting v.v. Oldeboorn met's avonds wederom een grote barbeque op het
penningmeest"t o-?" orerien hii sportcomplex'

diende zelfs zijn a"n 
"àg 

uài*"lig" Tevens seizoensaÍsluiting voor de jeugd overdag (hierover later meer).

kapitaal aan te spreken om aan alle Vriidag í Í juni.
financiële verplichtingen te kunnen D1 pupillen toernooi 's avonds v.v. Aengwirden (Tjalleberd).
voldoen. Gelukkig draaide de
Toto/Lono destijís nog op volle toe- 71'.1!"s !-2 iuni.
ren. H. Nieuwrand, r. aJ';; i. 

*- 
F;ir1r5,ï5,",iíi,::iff3lJJ i"",i8#,ïj:,ï. 

(rja'eberd)

Huisman, R. Dam, mevr. J. Meester,
Jelle Wagenaar en B. Hoekstra hiel- ZaleÍdag 19 juni.
den zich bezig met het inzamelen van Finales Boarnsterhimtoernooi in Oldeboorn vanaÍ 12.00 u.
de formulieren en bij administrateur ,4
Nijholt werd a" a""r tiil'ut," +;Ët- É*Hffi"idlÏXàoorn z mer geriêÍdes vanaÍ 20.00 u. in de kanrine v.v. ordeboornpen op de dinsdag- en woensdagavon- m.m.v. Urban Jungle Band. Te-vens koud buÍfef.
den. B. Oosterbaan was zo
bereidwillig elke donderdag ziin Vriidag 20 augustus.
werkzaamheden voor het uà.",__ OeÍenwedstrijd Donkerbroek 1 - Oldeboorn 1

tantskantoor met die lange naam.even Zondag 22 august,s.
in de steek te laten om het spul bij het óátenfeOsrrilO-Gngweer 1 _ Otdeboorn 1 14.00 u.
Bondsburo in te leveren. In het voor- OeÍenwedstrijd DonÍerbroek 2 - Oldeboorn 2 10.30 u.
jaar wisten we ook weer twee vaste
lotenverkoopsters 0e strikken, te w_oensdag 2s.ry_qlsJusj

wer€n Richóiede Jong 
"n 
wj-r.", 3:El$:Í:llijÍ3il!,i;ff1"_'Sl!XíJ,3;ï3Jin.oo,.

v.d. Meer. Plannen voor een tunnel
bestonden er ook toen al en op een Dinsdag gí augustus.
gegeven moment schenen de mollen OeÍenwedstrijd Oldeboorn 2 - Black Boys 2 19.00 u.
al aan het graven tezijn, maar de ver-
gunning bl-eervoorabïos:lrtF 3'"ïlïlXtrliËBtio"ooo,.n 1 - surhuisrerveen 1 1e.00 u.
fijnolt yis,t beslag te leggllol de f!'wiizen u érop om ook de Mid Friestander goed re tezen, aangezien wij ook daarin
Schutjasbeker, terwijl Albert een reletóatig onze aktiviteiten en wedstrijdprográmma s publicerenllll!

,3
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In onze rubriek "Interfjoetje" deze keer een profielschets van: Een jeugdlid die deel uit maakt van één van

de elftallen
die dit seizoen een combinatie vormen met Blue Boys uit Nij- beets.

Naam:
Geboren:

Speelt in:
Op welke plaats in het elftal speel je:
Waar speel je het liefst:
Mooiste boek:
Mooiste tv programma:
Slechtste tv programma :

Mooiste muziek:
Slechtste muziek:
Wat eet je het liefst:
Leukste speelgoed:

Op welke school zit je:.

Leukste vak op school:

Minst leuke vak op school:
Beste voetballer:
Slechtste voetballer:
Beste voetbalclub:
S lechtste voetbalclub :

Welke andere sporten doe je:
Hobby's:
Van wie hou je het meest:

Wat wil je later worden:
Komen je vader en moeder vaak bij het voetballen:
Wie vind je de beste trainer:
Wie mag er niet op je verjaardag komen:

Heb je huisdieren:
Wat is leuker; zaalvoetbal of veldvoetbal:
Wie is de beste spelervan Oldeboorn:
Waar heb je een hekel aan:

Wie zou je wel et:ns willen ontmoeten:

Bert Veld
6-l-1978
A/B comb. Bl

rechtsmid
rechtsmid
Ze kwamen bij nacht
12 steden l3 ongelukken

Guns'n Roses

nasi
spelcomputer
LTS
praktijkvakken (lassen,constructiebank-

werken)
theorie lessen

Danië1
hebben wij niet in de ploeg
s.c. Heerenveen

s.c. Cambuur
naar school fietsen
bouwpakketten
van mijn vader en moeder
datzie iknog wel
als we thuis spelen soms

Hoekstra
iedereen, als ze maar
kadootjes meenemen
hond, kippem, konijn
veldvoetbal
Siete Veenstra
naar school fietsen als het regent
mh oom in Canada
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