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Geacht bestuur,

Bovengenoemde wedstrijd is niet
gespeeld, omdat uw 4e elftal om
welke reden dan ookheeft moeten

afzeggen. Om het voetbalplezier
van niet alleenuw spelers, maar

ook dat van de overige spelers in
uw klasse te behouden, dringen
wij er bij u op aan de resterende

wedstrijden gewoon doorgang te
laten vinden. Mocht bovenge-

noemd elftal desondanks een wed-
strijd afzeggen dan zal dit aan de

Ttrchtkommissie worden voorge-
legd met alle gevolgen van dien.
Wij verwachten u hiermede vol-
doende te hebben ingelicht.

Bovenstaand schrijven ontving ik
naar aanleiding van het uitstellen
van betreffende wedstrijd. Dit
spreekt voor zich denk ik. Het
blijkt kennelijk momenteel een

moeilijke zaakte zijn om iedere
zondag weer 4 elftallen op de been
te brengen. Toch wil ik er de

nadruk opleggen dat we met team-

sport bezig zijn, hetgeen inhoudt
dat we ermet z'nallenzondags
voor moeten staan dat er ook daad-
werkelijk gespeeld kan worden.
Blessures en schorsingen daarge-

laten, wordt er naar mijn mening
ook wel eens te makkelijk afge-

zegd. Komend weekend spelen

Oldeboom 3 en

Oldeboom 4 hun laatste
wedstrijden van het seizoen, en
hopelijk kan men volledig aantre-
den. Het zal overigens duidelijk
zijn dat dit voor komend seizoen

4!El weerkan,zodatwe als bestuur
goed moetenbedenken of het wel
mogelijk is om volgend seizoen
weer 4 elftallen de wei in te sturen.
Zo,le(s hope for better times, and
see you.

Piet.



Zondag l8 april.
Ook in de thuiswedstrijd tegen

Amelandia kwam Oldeboorn I
niet in de problemen. Met 6-1
werd er uiteindelijk onder barre
omstandigheden gewonnen, m et

als resultaat dat men nog volop
meedraait voor de titel.
Oldeboorn 2 moest op bezoek bij
het altijd lastige Heerenveen 5.

Ook deze klip werd keurig
omzeild. Het was weliswaar een

nipte 3-4 overwinning, maar de
punten zijn binnen. Men staat op
een derde plaats met drie punten
achter de koploper. Knap werk
jongens. Oldeboorn 3 ontving
Oldeholtpade 4. Op papier een
makkie, maar het tegengestelde
was waar. Zeboden goed tegen-
stand, maar het 3e liet zich niet
verkassen en wist met een 3- 1

overwinning beide punten thuis te
houden. Oldeboorn 4 moest op
bezoek bij het Sneker WZS 8,

maarbij gebrek aan voldoende
spelers moest deze wedstrijd (met

een vermaning van de Bond, red.)
worden uitgesteld. (Helaas komt
dit tegenwoordig veelvuldig voor,
zodat er het komende seizoen
waarschijnlijk andere oplossingen
dienen te worden gezocht, rerl.).
Zondag 25 april.
Voor alle senioren een vrij week-
end. Behalve Oldeboorn 4. Men
moest dan nu de wedsrijd tegen
WZS inhalen. Het werd een keurig
gelijkspel,2-2?
Zondag 2 mei. Voor Oldeboorn 1

vanmiddag de voorlaatste wed-
strijd en wel de thuiswedstrijd
tegen Oosterlittens. Wil men mee
blijven draaien, danzal er ook
vanmiCdag weer gewonnen die-
nen te worden. We verwachten
dan ook veel publiek om ze aan te
moedi gen. Succes jongens !

Oldeboorn 2 gaat op beztxk bij
Blauwhuis 3. Ook hier zal men
trachten twee punten te pakken.
Ondanlcs de goede mentaliteit zou
een gelijkspel een knappe presta-

tie zijn. Oldeboorn 3 speelt z'n
laatste wedstrijd in en tegen

Akkrum 4. Dit zal wel een te zwa-
re opgaaf worden om koploper
Akkrumte pakken. Misschien een

kleine nederlaag? Oldeboorn 4

ontvangt Akkrum 6 en moet in
staat worden geacht dit varkentje
te wassen.

Tnndag 9 mei.
Voor Oldeboorn I de laatste en
zeker niet de makkelijkste wed-
strijd, nl. uit tegen SCS uit
Drachten. Een echte topper. Het is

- nl. goed wel mogelijk dat hier
vanmiddag de cornpetitie wordt
beslist. Dus mocht dit zo zijn, kom
dan allen naar Maartenswoude in
Drachten om onzejongens naar
het kampioenschap te schreeuwen.
Oldeboorn 2 ontvangt WZS 4 en
moet in staat worden geacht beide
puntjes te pakken. Geen onder-
schatting en er rekening mee hou-
dend dat de laatste loodjes het

. zwaarst wegen, moet het zeker
lukken. Oldeboorn 3 en

Oldeboorn 4 zijn ijs en wederclie-
nende uitgespeeld en kunnen zich
gaan opmaken
voorhetBoamsterhi mtoemooi

Albert Nijholt.

N.EI.

Dit was weer het laalsle overzicht.
Deze competitie zit er weer op.
Natuurlijk komt het
Boamsterhimtoemooi nog. Ik
wen^s alle elftailen hierbij veel
succes. Tijd en speeldata staan
vermeld in dit clubblad. Het zal
zeker niet gemakkelijk worden
voor 4 elftallen om genoeg spelers
bij elkaar te ktijg".t, maar toch,
probeer zoveel mogelijk de speel-
data vrij te houden, met medewer-
king van jullie allemaal zal het
zeker lukken. Tot slot nog iets per-
soonlijks. Ik heb zo'n 13-14 jaar

lang het overzicht van dit clubblad
verzorgd. lk heb het met plezier
gedazur, er vanuitgaande dat de

2

lezers er belangstelling voor had-
den. Het was niet altijd even mak-
kelijlq je zit steeds weer met het
probleem dat je inherhaling ver-
valt. Toch acht ik nu de tijd aange-
broken om het eens aan een ander
overte dragen. Heel mooi zou zijn
dat er twee gegadigden waren. Eén
voor de senioren en één voor de
junioren/pupillen en eventueel eén
voor de zaalvoetbalafdeling. Laten
we hopen dat dit mag lukken. Ik
hoop nog lang een trouw supporter
te blijven van al wat v.v.
Oldeboom betreft en wern dat het
vlaggeschip van diezelfde v.v. vol-
gend jaar Hoofdklas speelt. Geacht
bestuur, redaktie en lezers bedankt
voor het genoten vertrouwen en
verder alle succes toegewenst.

Albert Nijholt.

Varnf deze kant wil ik Albert ont-
zettend bedanken voor zijn tome-
loze inzet die hij al die jaren ook
naar het clubblad toe heeft gehad.
Persoonlijk vind ik het jammer dat
je stopt, maar je hebt gelijk dat er
na zoveel jaren ook wel eens
iemand andem debefaamde over-
zichten mag venorgen. Albert
bedankt, het was geweldig.

Piet.

Dan plaats ik hierbij tevens een

oproep aan al onze lezers om
bovenstaande eens in zich om te
laten gaan en hopelijk is er iemand

Qiever meerdere) die de pen van
Albert wil ovememen. Daarbij
geldt tevens dat we ook eenjeugd-
afdeling en een zaalvoetbalafde-
ling hebben. Belangstellenden
gaame even melden bij de redak-
tie tel. 1807.

Piet.
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lleÍinitieÍ spcelplan Boarnsterhim toernooi I 993.

De reguliere competities lopen flm
23 - 5 - 1993. Inhaalwedstrijden kunnen
er rog gepland worden tlm l-6-1993.

Het toernooi vangt aan op woensdag
2-6-1993.I.v.m. de velden, wordt er
in Vy'arga op wijdag 28 mei reeds

aangevangen.

De wedstrijden zullen worden
gespeeld op midweekse avonden.

De nummers 1 en 2 urde eindstand
van de poules spelen op zaterdag 19-
6-1993 de finalewedstrijd in
Oldeboom.

De wedstrijden duren 2x25 minuten

De finalewedstrijden in Oldeboorn
duren 2x30 minuten.

Voor poule 1 en2 zijn er via de
COVS scheidsrechters aange- steld.
Voor poule 3 en 4 dienen de thuis-
spelende verenigingen voor een

scheidsrechter te zorgen als er niet
een staat
vermeld in het programma.

Er dient van iedere vereniging mini-
maal I veld beschikbaar te zijn, wij
verzoeken u desnoods contact op te
nemen met de Gemeentewerken
Boarnsterhim welke velden er na het
seizoen open blijven. E.e.a. verzoe-
ken wij u wel z.s.m. te doen i.v.m.
eventuele wijziging in de planning.
Contactpersoon is de
heer Beetsma.

N.B.
Helaas heeft Terhorne I zich terug-
getrokken. Irnsum heeft op
dirndag-, woensdag- en donderdag-
avond geen veld beschikbaar,
terwijl Warga op maandag-, dinsdag-
en donderdagavond niet
over een veld kan beschikken.

Oldeboorn, 07-M-1993

Georganiseerd door de v.v. Oldeboorn.

Vrijdag 28-5-1993, 2e wedstrijddag
poule3en4(ingelast)

lYirsÀ
05105
19.00 u. rJy'arga 35+ - Akkrum 4
(poule 4) R.J.Hoelsfra 51823
20.00 u. Warga 3 - Irnsum 3 (poule 3)

Woensdag 2-6- 1993. le wedstrijddag
poule I en 2.

Oldeboom.
19.00 u. Oldeboorn 2 - GAVC 2
(poule 2) R.J. Hoekstra
20.00 u. Oldeboorn 1 - GAVC I
(poule 1) R.J. Hoekstra

Aklnum.
05130
19.00 u. Aklaum za. I - Aklcrum 3
(poule 2) G. Punter 36075
20.00 u. Aklffum zo. I - Warga I
(poule l) A. Nieman 05130

20814
Grouw.
20.00 u. Irnsum 2 - Akkrum 2 (poule
2) A. Niemark 05660-1879

Donderdag 3-6- 1993. I e wedstrijd-
dag poule 3 en4.

Oldeboom.
19.00 u. Oldeboom 4 - Imsum 4
(poule 4) D. v.d. Laan 1347

20.00 u. Oldeboom 3 - GAVC 3

(poule 3) F. Kneefel 05665-2521

Akrkgtn"
19.00 u. AklÍum 5 - Warga 35+
(poule 4) B. Brander 05665-1460
20.00 u. Akkrum za. 2 - Wuga 3

(poule 3) B. Brander

Poule-indeling.

Poule l.
Oldeboorn I
GAVC I
Irnsum I
AkkrumZo.
Warga I

Poule 2.

Oldeboorn 2
GAVC 2

Irnsum 2
Aklnum 2
Akkrum za. I
Akkrum 3

Poule 3-

Oldeboorn 3

GAVC 3

GAVC 4
Imsum 3

Akkrum za.2
Warga 3

Poule 4.

Oldeboorn 4
Irnsum 4
Irnsum 35+
Akkrum 4
Akkrum 5

Warga 35+

Grouw.
19.00 u. Irnsum 35+ - Akkrum 4
(poule 4)
20.00 u. GAVC 4 - lrnsum 3 (poule
3)

Vrijdag 4-6-1993. 2c wedstrijddag
poule 1 en 2.

Irnsum.
19.00 u. Irnsum 2 - GAVC 2 (poule
2) A. Terra 05660-1174
20.00 u. Akkrum za. 1 - Oldeboom 2
(poule 2) S. Fabriek 05610

l4p,4t
Akkrum.
19.00 u. Ak:krum 3 - Akkrum 2 (pou-
le 2) H. v.d. Heide 1525
20.00 u. Akkrum zo. I - Oldeboorn I
(poule 1) A. Niemarkt

Warga.

19.00 u. Warga I - Irnsum I (poule l)
A. Nieman

Maandag 7 -6-1993. 2e wedstrijddag
poule 3 en 4.
(+ inhaalwedstrijd poule 1 lrnsum I -

Oldeboorn l)

Irnsum.
19.00 u. Irnsum 35+ - Irnsum 4 (pou-
le 4) J. Nieuwland
20.00 u. lrnsum 1 - Oldeboorn I
(poule l) R.J. Hoekstra

Akkrum.
19.00 u. Akkrum 5 - Oldeboorn 4
(poule 4) B. Brander
20.00 u. Akkrum za. 2 - Oldeboom 3

(poulc 3) B. Brander



Grouw.
19.00 u. GAVC 4 - GAVC 3 (poule

3)

Dinsdag 8-6-1993. 3e wedstrijddag
poule 1 en 2.

Akkgtu"
19.00 u. Akkrum 2 - Oldeboorn 2
(poule 2) A. Terra
20.00 u. Akkrum 3 - Irnsum 2 (poule
2) A. Tena

Grouw.
19.00 u. GAVC 2 - Akkrum za. 1

(poule 2) H. v.d. Heide
20.00u. GAVC I - Akkrum zo. 1

(poule l) A. Niemarkt

Woensdag 9 -6-1993. 3e wedstrijddag
poule 3 en 4.

Akkrum.
19.00 u. Aklcum 4 - Oldeboorn 4
(poule 4) F. Kneefel

Vy'arga.

19.00 u. Warga 35+ - Irnsum 35+
(poule a)
20.00 u. Warga 3- GAVC 4 (poule 3)
R.J. Hoeksra

Oldehoom-
19.00 u. Irnsum 4 - Aklaum 5 (poule
4) D. v.d. I:an
20.00u. Imsum 3 - Oldeboom 3

(poule 3) T. Keekstra 1923

Grouw-
19.00u. GAVC 3 - Aklcum za. 2
(poule 3) B. Brander

Donderdag 10-6- 1993. 4e wedstrijd-
dag poule 1 en 2.

Oldeboom.
19.00 u. Oldeboom 2 - Aklmm 3

(poule 2) A. Terra
20.00 u. Oldeboorn I - Warga I (pou-
le l) A. Niemarkt

AklÍum.
19.00 u. Akkrum 2 - GAVC 2 (poule
2) H. v.d. Heide

Grouw.
20.00 u. Irnsum 2 - Aklcrum za. 1

(poule 2) R.J. Hoekstra

20.00 u. Imsum 1 - GAVC 1 (poule l)
S. Fabriek

Vrijdag I 1 -6- 1993. 4e wedstrijddag
poule 3 en 4.

Oldeboorn.
19.00 u. Oldeboorn 4 - Warga 35+
(poule 4) D. v.d. Laan
20.00 u. Oldeboorn 3 - riy'arga 3 (pou-

le 3) T. Keekstra

Akknrm.
19.00 u. Aklaum 4 - Irnsum 4 (poule

4) F. Kneefel

Irnsum.
19.00 u. Imsum 35+ - Akkrum 5

(poule 4) J. Nieuwland
20.00 u. Irnsum 3 - GAVC 3 @oule 3)

J. Nieuwland

Grqltu.
19.@ u. GAVC 4 - Akkrum za. 2
(poule 3) B. Brander

Maandag 14-6-1993. 5e wedstrijddag
poule I en2.

Oldeboorn.
19.00 u. Oldeboorn 2 - Irnsum 2 (pou-

le 2) A. Terra

Grouw.
19.00 u. GAVC 2 - Aklffum 3 (poule

2) R.J. Hoekstra
20.00 u. GAVC I - Warga I (poule 1)

A. Niemarkt

Akknrm.
19.00 u. AklÍum za. 1 - Akkrum 2
(poule 2) A. Nieman
20.00 u. AklÍum I - Irnsum I (poule
1) A. Nieman

Dinsíl2g 15-6- 1993. 5e wedstrijddag
poule 3 en 4.

Oldeboorn.
19.00 u. Oldeboom 4 - Irnsum 35+
(poule 4) D. v.d. Laan
20.00 u. Oldeboorn 3 - GAVC 4 (pou-

le 3) F. Kneefel
Akkrum.
19.00 u. Aklnum 5 - Aklrum 4 (poule

4) B. Brander

20.00 u. Aklffum za. 2 - Imsum 3

(poule 3) B. Brander

Grouw.
19.00 u. GAVC 3 - riy'arga 3 (poule 3)

Woensdag 16-6-1993 5e wedstrijd-
dag poule 4.

]datga"
19.00 u. Irnsum 4 - Warga 35+ (poule
4) R.J. Hoekstra

De volgende dagen, zijnde woensdag
1 ó/6, donderdag 17 | 6 en vrijdag 1 8/6
kunnen nog worden gebruikt voor
eventuele inhaalwedstrijden. Echter u
dient zich wel zoveel mogelijk aan de

bovenstaande data te houden.

Zaterdag 19-6-1993.

Finalewedstrijden te Oldeboorn.

12.00 u. Nummer 1 poule 4 -
Nummer2 poule 4 H. v.d. Heide

13.30 u. Nummer l poule 3 -
Nummer 2 poule 3 T. Keekstra

15.00 u. Nummer l poule 2 -

Nummer 2 poule 2 A. Niemarkt

1ó.30 u. Nummer I poule I -
Nummer 2 poule 2 A. Nieman

18.00 u. Prijsuitreiking en afslui-
ting toernooi.

Bij deze finalewedstrijden worden de
scheidsrechters bijgestaan door offi -

ciele grensrechters. Te weten:
Wedstr.nr. I A. Niemanen A.
Niemarkt
Wedstr.nr. 2 A. Niemarkt en H. v.d.
Heide
Wedstr.nr. 3 H. v.d. Heide en T.
Keekstra
Wedstr.nr. 4 A. Niemarkt en T.
Keeksfa

Toernooicommissie
Boamsterhimtoernooi I 993,

v.v. Oldeboorn.

PietTijsma
TeI.05663-1807 prive
05663-1432 zaak (fax 05663-1909).

4?
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Vrijdag 14 mei kunnen alonze klaverjas-freaks zich weer uit-
leven. Dan organiseert de v.v. Oldeboorn in samenwerking
met Jan en Jenny weer een kla.yerjasavond waarbij de beker
verdedigt dient te worden. Tevens ziin er prijzen te behalen.
Deze avond vindt plaats bij café Moeke de Bruin en vangt aan
om 20.00 uur.

APOLLO ENGINEERING I
VENV'691

Helaas of niet, mÍulÍ waar "V EN V
'68" vooraf voor staat of stond is mij
niet duidelijk. Achteraf wel:
VerliezEnVanaf '68.
Eigenlijk nier eens een drege partij.
Echter wel taaie jongens die uitgaan
van het O-principe. Daar zijnzij,maar
wij nog meer, maar ook weer niet, in
geslaagd. Weer niet, want de 0(nul)
vasthouden achterin is goed, voor
voorin, de goal van de tegenpartij,
geldt een andere regel.
Na een fantastische hattrick van Van
der Meulen en Van der Meulen, die
laatste van welke Van der Meulen
ook alweer?. Niemand weet het, of
Van der Meulen zelf?
De vierde van de reporter was ook om
in te lijsten. Jammer Gerke, dat je
deze keer geen verslag mocht uitbren-
gen. Nog even en er komt een nieuwe
nummer I op de topscorenlijst.
Want met Nico is het helemaal mis.
Of Nico is er niet, waar wel, wist ook
niemand m.u.v. Annie, toen was het
te laat, of Nico scoort niet meer.
Vorm-, post- of preburale, identiteits-

Ván.... 0.ë.,...V'..V,''..@.1 dë.b óotih..'....p.1 aáts.,

of zelfstandigheids+risis, of gewoon
"it lukt net" ? Een bezoek aan de hap-
tonoom ofpsycholoog kan oplossing
brengen. Of een hrbo-audi 80met
air-bag. Hup Nico, want scoren is een
must!.

Janco van der Heide

BUDEPUT.
APOLLO ENGINEERING 1

De uitslag van deze "pot" staat nog
steeds niet vast.Znwel als vervangend
verslaggever, als speler weet ik het
nog niet. Want wanneer is het nou
einde wedstrijd? Bij aanvang van de
eerste toon en zo ja waar moet de bal
danzijn en wie bepaalt waar de bal is?
Of bU de laatste toon en zo ja, waar
moet de bal rlan zijn? Eigenlijk was de
uislag ó - 4 in het voordeel 2van BIJ
DE PUT. Op het scorebord en ook op
formulier kwam en bleef het echter 7 -
2. Nog steeds is Nico er niet. Hij was
er wel, maar scoorde weer niet.
Met Marinus als een soort dampaal,
rotsvast en overtuigend ons doel ver-
dedigend, bleef het heel lang NUL
NUL. Maar na de eerste twee wissels,
wie ook al weer?, moest er wisselgeld

6

In dit clubblad vindt u een bestellijst
en enige uitleg m.b.t. tot de sponsor-
loterij waarvan de trekking zal plaats-
vinden op 26juni van ditjaar. Deze
bestellijst kunt uit het clubblad halen
en zoveel mogelijk mensen laten
intekenen voor/. 10,-- per lot. Deze
lijst dient u uiterlijk 23 mei in re leve-
ren bij Binne Oosterbaan Ds.
Nieuwoldstr. 12 of bij PietTijsma
Benedictusstr. 33. Van ieder lot gaat
er f.6,-- rechtstreeks naar de vereni-
ging. Het resterende bedrag wordt
door onze penningmeester overge-
maal*Í naar de Sponsorloterij. Hierna
onwangen we het juiste aantal loten.
Deze loten worden dan aan de deel-
nemers overhandigt, w:uuna men /.
10,-- betaald. Hopelijk doen er zoveel
mogelijk deelnemers mee. Het is niet
alleen een fantastische bijdrage voor
onze club, maar u sponsort tevens
diverse goede doelen.

betaalt worden. BIJ DE PUT en nog
steeds er niet in, kwam toen goed los.
Niet voor niets koploper en dus makk-
kelijk scorend. Maar na een nulletje of
vier of vijf, toonde APOLLO zijn
ware gezicht. Doorgaan tot de laatste
seconde en zowaar werd er gescoord.
Dat Janko, na een fantastische pas-
seerbeweging bij Marinus BIJ DE
PUT hielp om op 6 te komen en dan
juichend naar de middenstip loopt en
meteen van shirtje wil ruilen, valt
onder de categorie: "FOUTJE,
BEDANKT"! Natuurlijk is e.e.a. na
afloop gecvalueerd. Hoe dan ook, met
nog 6 seconden te spelen, een over-
stapje (vertwijfeling?) een gigantische
knal, maar wel te laat volgens de
scheids. De uislag vandezezer.r



sportieve wedstijd zou dan ook 6 - 4
in plaats van7 - 2 moeten luiden.

Janco van der Heide

BH-CUP

Met in denazit uiwoerig besproken

catalogi, ogenschijnlijk in de hand,
zou je een vrouw-vriendelijk woord
verwachten. Goeie benen, leuke out-
fit, mooi gespeeld, veel gescoord en

eigenlijk ging er niks mis. Maar wan-
neer zou de nou die prijsuitreiking
zijn? Znndet een wedstrijd te verlie-
zen, blijft er hoop. De BH-CUP, voor
groot en klein, ligt te wachten en lijkt
een doel. De trouwe verslag-gever
ontbreekt, misschien wat van de leg?

Vooraf geregeld, er is een waarne-
mend reporter aangesteld, vandaar.
Maar vandaar is niet van hier en ook
niet andersom. Het geselec0eerde

team, aangewld met de hulk en soms
in het zwart, moest het waarmaken.
Met fantastische doelpunten of niet,
die drie-drie was jammer, maar toch
maÍr even in de laaste tien seconden
langszij, werd er heel goed gespeeld.

Eigenlijk een goed draaiende formatie
onder leiding van ai-coach BO.
Iedereen heeft gescoord, zelfs K.,
riraar niet echt, vandaar. De "waarne-
mend" coach had andere verplichtin-
gen, maar wel een gedelegeerde

meegestuurd. V.oor de omliggende
dorpen een mooie gelegenheid om te
laten zien dat zaalvoetbal geen veld-
voetbal is. Jammer maar helaas, viel
wel te constateren, dat vooral de voet-
ballen en heel soms de mannen in het
zwaÍte pak, geen onderscheid maak-
ten. Maar daarom niet echt getreurd,
verloren is er dus niet! Dat die man-
nen met petten en klompen in de laat-
ste wedstrijd metvier één wonnen
was e€n raadsel opzich en te veel van
het goede (minstens I goal), vooral
voor hen. Een voorproefje van St.
Pieter? Het dak van de hal (maar mis-
schien wel meer) in Grou was ook lek.
Het in het prograÍrma verkeerd
gespelde Aldeboarn leek een eenheid.
Achteraf, met nog zonder hulp van
een haptonoom, was het even anders.
Natuurlijk als je daama naar korfbal
kijkt, komt de waarheid boven tafel.
Maar opnieuw met zonder deskundig
commentaar van een trouw en des-
kundig support-ster em speelster van

"DE VEENHOOP-UNITED", tOCh

wel mooi zonder buurwouw, was het
nooit half zeven geworden. Of toch
wel, want ja, een verdiende prijs zou

uitgereilÍ moeten worden. En wach-
ten op zo een prijs kan soms lang
duren.
Misschien een week later, maar dan

wordt balf zeven wel heel erg laat, of
zou er dan toch eindelijk, onirange-

brandde stamppot boerenkool, met
worst zijn. Ik schrijf en blijf dan niet!

de w schrijver, die zowaar ook scoor-

de, nog wel met het (war)hoofd, waar-
van akte.

n.b. foar nije wike (16-01-93): foar
minder kin it net

A/B Comb. C2 -
Drachtster Boys

1e Helft. In de eerste minuut hadden

we direct al een doelpunt 1-0. Toen
hadden we het even moeilijk maar na

een tijdje jaw el 2-0. P avze. ?n helft.
Na een paar minuten spelen was er
weer een doelpunt 3-0 en de tegen-

standers konden daar volgens ons niet
zo goed over want ze begonnen te

schelden dat pikten wij niet daarom
hebben wij nog maar 3x gescoord

eindstand 6-0.

A. de Boer.

Oldeboorn - Jubbega.

We moesten om kwart over negen

weg. Maar Seitse kwam niethij lag

nog te slapen (die slaap kop). We gin-
gen pas om kwaÍ voor tien weg. Wij
reden over Beets wel een weg om
maar we kwamen er toch. In Jubbega
reden we eerst twee keer verkeerd en
toen kwamen we bij het vollyballen
m:lar we moesten doonijden daar was
al snel de voetbalclub van Jubbega.
Snel omkleden. De scheidsrechter

was boos op Yde want we waren veel
te laat. Maar toch de eente helft
begon. Albert had een mooie kans
maar de keeper (van de andere ploeg)
raalÍe hem net aan met de vingen.
Daarna nog even en de scheidsrechter
fluite af. Dus de eerste helft 0-0. De
tweede heltLzlj werden wat sterler
dan in de eerste helft toen ineens een

aanval van hun 0-1 jammer want

Jeroen keeg hem bijna in de handen.

Lang daarna 0-2. Nog een tijdje voet-
ballen en het was afgelopen.
Eindstand 0-2.

Ronald Wilkens.

Oldeboorn -
Amelandia.

Zondag 18 april moest er gespeeld

worden tegen Amelandia de ploeg die
op de tweede plaats van onderen staat,
wat overigens nies wil zeggen, want
de uiwedstrijd werd met 2-l verloren.
Met wat aanpassingen in de opstelling
werd er om 3 uur begoruren en na 1

minuut was het al l-0 door een aanval
uit het boekje. Siete V. werd de diepte
ingesturud en bracht de bal voor en

daar stond Sietze A. om de bal in te
tikken. Vervolgens verslapte de con-

centratie ies en keeg Amelandia wat
meer vat op de wedstrijd wat een

legendoelpunt tot gevolg had, hoewel
het meer geluk dan wijsheid was
stond het wel weer gelijk. Hierna nam
Oldeboorn het initiatief over en kwam
weer op voorsprong door een doel-
punt van Sietze A. Voor rust werd er
nog een keer gescoord en wel door
Willem vanK. waardoorwe rustten
met een 3-1 voorsprong. Na de rust
zocht Oldeboom wederom de aanval.
Dit resulteerde in een aantal mooie
karnen die onbenut werden gelaten.
Na een kwartier werd Harke naar de

kant gehaald en kwam Pieter P. in het
veld. De nog koude spits strafte na

enkele minuten een blunder van de

keeper af en tekende even later ook
voor het vijfde Boamster doelpunt.
Amelandia was nu geheel de kluts
kwijt, ook omdat er aanvallend geheel
niets van deze ploeg uitging. Het werd
allemaal nog erger voor de eilandbe-
woners, want het was Siete V. die een
vrije trap tegen de touwen joeg en zo
de eindstand op 6-1 bepaalde. De
stand aan kop wordt zo met de week
spannender. Helaas heeft de

Westhoek afgelopen zondag met 0-3
van Thor gewonnen, zodat we zijn
overgeleverd aan de nacompetitie.

v

de Reporter.
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BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN.

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

Vrijdag 14 mei.
Klaverjassen om de beker en prijzen v.v. Oldeboorn bijCafé Moeke de
Bruin. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 21 mei.
Mediumpop te Oldeboorn.

Zaterdag22mei.
E1 pupillen's morgens toernooi in Opeinde.

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

Zaïerdag 5 juni.
SeizoensaÍsluiting v.v. Oldeboorn met's avonds wederom een grote bar-
beque op het sportcomplex. Kaarten à /. 10,-- zijn o.a. verkrijgbaar in de
kantine en bij Binne Oosterbaan en Wendy Tijsma.
Tevens seizoensafsluiting voor de jeugd overdag (hierover later meer).

Vrijdag 11 juni.
D1 pupillen toernooi 's avonds v.v. Aengwirden (Tjalleberd).

Zalerdag 12 juni.
E1 lE2 pupillen toernooi v.v. Aengwirden (Ijaileberd)
F1 lFz pupillen toernooi v.v. Aengwirden.

Zalerdag 19 juni.
Finales Boarnsterhimtoernooiin Oldeboorn vanaf 12.00 u.

Zalerdag 26 juni.
Feestavond Oldeboorn 2 met geliefdes vanaf 20.00 u. in de kantine v.v.
Oldeboorn m.m.v. Urban Jungle Band. Tevens koud bufÍet.

Vrijdag 16 juli.
Algemene Ledenvergadering v.v. oldeboorn. Aanvang 20.00 uur. Kantine
v.v. Oldeboorn.

Vrijdag 20 augustus.
Oefenwedstrijd Donkerbroek 1 - Oldeboorn 1 19.00 u.

Zondag 22 augustus.
Oefenwedstrijd Langweer 1 - Oldeboorn 1 14.00 u.
Oefenwedstrijd Donkerbroek2 - Otdeboom 2 10.30 u.

Woensdag 25 augustus.
Oefenwedstrijd ONB 3 - Oldeboorn 2 19.00 u.
Oefenwedstrijd Oldeboorn 1 - Sneek Hovis 3 19.00 u.

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

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

Wij wijzen U erop om ook de Mid Frieslander goed te lezen, aangezien wij
ook daarin regelmatig onze aktiviteiten en wedsÍijdprogramma's publice-
ren!!!!!

areijeh,: n.iiinËÍnáfióinálê]]ffir
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Vêfd.ê'r..i'iii.bè$táàt iii i.hêt,ii,,,,fOdinia-
giamma ij;i,"''6r rit' Èàárr,em
afkomstige, $oulkoning'rnet
band,, oftewel JAN FIJBROEK
& FRIEND$, Een.,s,oul, rock,
rhythm & blues Ío,nnatÍê met in
de hoofdiOÍ 'Jan ,Screáming
Rijbroek,:een. klêine rn *,,,mot

een grote stem die zêlfs zonder
migrgfoon goed, overkomt.,'Een
band'dlie.veel váh lót'houCt én
nietste gek is, kortom Riibroek
roc*t de veters uit"je scfi,oÈnen,
Het festival' ís Wederum',ín.êen
tent en Wel'op het:tenein.àele,:
gen naast de ijsbaán, te
Aldeboarn. Entr4 aan de:kas-
sa /. :17,50 en :,in d:é vóorÍCr-
koop l. 12,50, *;tllbegint.,orn
20.30 uur; Do presentatie is dit
imi::,,:i:,,::.l,l'in ]::l.]:.], rll,hàn OAi:ili::]lll,l]rliiiiHênl(

Dieponbrook,:.',' *n nd;:::: yq6.
]r :

.Rád ío,., Boain$têrstim. ..i.,rrïêi,.. tiiià:l
programÍna "Eluespáèd"'.



Jo, ik doe mee met de iuni trekking von de SPONSORLOTERIJ
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6 GUTDEN VAN MIIN ruENHE
í$ !/OOA ONZE VERENIfiING

P. ïlJslnl
Wedstr. Secr.

V.V. Oldeboom

Stempel vereniging


