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KOPII
INLEVEREN VOOR

Koning Winter speelt ons dit sei-
zoen alvroeg parten. Na enkele
natte weekenden is het nu de
beurt aan de ijsfanatici (uw redak-
teur wel even uitgezonderd overi-
gens, brrrrr..). Op deze manier zal
de "Jan Huybregrts van de KNVB
Afd. Friesland" aan het eind van
het seizoen weer de nodige mid-
weekse wedstrijden moeten plan-
nen om toch tijdig een eind te
kunnen maken aan het seizoen
ï 993-1994 (want wees Rou eer-
lijk, we hebben toch allemaal
onze vakantie naar de Verenigde
Staten al geboekt, oÍ houdt u de
boot ook nog even af net zoals
"onze man in Barcelona"). AÍijn,
WE gaan eerst "êven" naar
Amerika, om daarna volledig uit-
gerust aan het nieuwe seizoen te
beginnen. WE worden eerst
"geu/oon" even wereldkampioen
om ons eenmaalteruggekeerd in

Ès Heitelàn te wijden aan een
groots opgezet toernooi, georga-
niseerd door onze 9O-jarige jubila-
ris, te weten de FVB. De FVB
gaat namelijk in het seizoen
1994-1995 de eerste drie weken
van de competitie geheelplat leg-
gen om een gigantisch toernooi
over geheel Friesland te laten
plaatsvinden van de F-pupillen

Vm alle senioren elftallen.
Friesland is hiervoor opgedeeld in
regio's. ln de regio Boarn

is de v.v. Oldeboorn aangewezen
om AttEwedstrijden op haar
complex te mogen organiseren.
Dit houdt in dat er drie weken lang
iedere avond en elk weekend con-
tinu wedstrijden van groot tot klein
zullen worden gespeeld op oná
complex. Uiteraard zijn wij zeer
vereerd met deze uitnodiging,
maar u begrijpt dat van een ieder
ook de volle medewerkjngzal
worden gevraagd. Als klap op de
vuurpijl zullen de finales worden
verspeeld in een 24-uurs toernooi 9
welke op een nog te bepalen com-
plex zullen worden verspeeld van
vrijdagavond 23 sept. 18.00 uur
tot zaterdag 24 sept. 18.00 uur.
Kortom een hele organisatie voor
de jarige FVB. Verdere berichten
omtrent dit toernooi zullen hopelijk
begin 1994 bekend worden ,

gemaakt. Voor onze voetbaldieren
onder ons hoop ik dat Koning
Winter snel zijn winterslaap gaat
houden, zodat we met z'n allen
verder kunnen gaan met waar we
een paar weken geleden waren
gebleven. nl. ygÍgttENl

Piet.
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Van de RedaktietaÍel.
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sgfl.goNMAKEN VAN pF
KLEEDKAMERS.

Denken de leiders er wel even aan
dat er iedere week een tweetal
spelers de kleedkamers scfioon-
maken. Ook als er i.v.m. afgelas-
tingen niet wordt gespeeld moeten
de kleedkamers wel worden
sóoongemaakt aangezien er wel
wordt getraind.

Piet.

SINTERKLAAS VOOR
DE F.PUPILLEN

v,v. oLDEBOORN.

Afgelopen zaterdag Íluister-
de Sinterklaas ons, na zijn
aankomst in oldeboorn, in
het oor dat hijvoor onze
jongste jeugd, te weten de
F1 en F2 pupillen, op zater-
dag 4 dec. vanaÍ 14,30 uur
in de kantine van de v.v.
Oldeboorn wel een uurtje
vrij kon maken om een
bezoekje af te leggen.
Hopelijk laten deze speler-
tjes en hun ouders deze
goedheiligman niet in z'n
hempie staan en komen ze
massaal naar de kantine. ..

D-PUPILLEN AITENTIE! ! ! !

Het Mid Friesland zaalvqetbaltoer-
nooi staat inmiddels weer voor de
deur. Hier volgt de teamindeling.

D1-pupillen.
Jeroen Groetelaars
Ronald Wilkens
Auke Bangma
Theo Huisman
Hedde Hoekstra
Sanderv.d. Velde

LeiderYde Sinnema
Tel.1869.

D2-puplllen.
Martin Meester
KLaas Volstra
Harm Watzema
Jelmer v.d. Berg
Robbertv.d. Torre
Ronald Rodenburg
Jeroen Mulder

Leider Johan Tijsma
Tel.1921

De eerste wedstrijd van D1 is op
zaterdag 4dec. in Grouw en D2
begint 11 december in Akkrum.
Nadere berichten voor de spelers
volgen nog.

Veel succ€s,

lndelino c-iunioren AIB
r Comb,qoor hetr.W

C1-junioren.
M. Zomers

'J. Meyer
F. Nieuwenhuis
A. v.d. Wal
J. Anthonijsz
H. Donker

Leider Maurits de Vries

C2-lunloren.
W. Huisman
G, Bouma '

J. Kooiker
E. v.d. Wal
R. v.d. Velde
Tjalling

Leider Marinus Dam

C3-funlorcn.
J. Hoekstra
H. Romkema
B. de Jong
A. Nijholt
W. de Leeuw
J. Heemskerk

LeiderJacob Machiela

C4-iunioren.
A. de Haan
l. Zuil
R. Eyzenga
B. Dijkstra
J. Osinga
E. Sonneveld

Leider Henk Eizema

,

Strafzaken brengen
voetbalbond tot bloei

Van een onzer redacteuren

l'nnUWeROEN - De Friesehe
Voetbal Bond vaart wel bij de ver-
ruwing op het voetbalveÍd. Door
het toenemende aantal strafzaken
en de daaruit voortvloeiende boe-
tes, zag de bond het afselopen
boekiaài een bedrac ván /-114.ï00
in dé eisen kas vlóien.'Dat was
liefst /21.000 meer dan beEroot.
FVB-íoorzitter'Hans Leste"rhuis
toont zich ongelukkis met de situ-
atie. ,,Het ma! niet zózijn dat onze
penningmeeeter door een groot
aantal strafzaken handenwriiÍend
het boekjaar afsluit", rildris de
praeses.

Stand Apollo Engineering per 19-1 1-1993.

1. Noord Hebostone
2. Hask. Hebostones
3. v.v" Balk 2
4. Renado 4
5.lmsum 1

6. GAVC 6
7. Apollo Enlineering
8. s.c. Joure 2
9. Woudsend 1

10. Spikerboor'87 3

3 6-1029-11
106-9 35-18
6-S 23-11
6-9 23-14
7-9 19-19
7-6 35-25
1 7-6 24-22
6-3 14-26
6-2 10-25
7-0 8-49

Yde en Johan.

tttrgJ...,,



FANCY FAIR
AFGELAST.

De voor 18 dec. geplande Fanoy
Fair kan helaas niet doorgaan. De
kantinecommissie werd onlangs .

opgescfrrikt door het vertrek van
WendyTijsma. Wendy, die altijd
veelwerk van de commissievoor
haar rekening nam, moet het van-
wege gezondsheidsredenen in
ieder geval even rustig aan doen.
Wijwensen haar een spoedig her-
stel. Hierbijkwam ook dat Froukje
op dit moment weinig tijd heeft
voor het commissiewerk. Zoals
bekend is zijonlangs moeder
geworden. Geprobeerd is nog om
de commíssie met nieuw bloed
aan te vullen, maar dit bleek op
korte termijn niet mogelijk.
Besloten is daarom om de Fancy
Fair af te gelasten..De leestavond
gaat dus, zoals elders in dit blad te
lezen is, WEL door.

Catharina.

De Jeugdcommissie
bedankt Reclameburo
Hemmen & Solarz te

, Leeuwarden
voor het schenken van 10

trainingsballen.

GEZOCHT GEZOCHT
GEZOCHT GEZOCHT
GEZOCHT GEZOCHT

Voor het kalken van onze
twee velden zijn wijop
zoek naar een

TERREINKNECHT.

Voor inlichtingen kunt u bel-
len naar Piet Tijsma tel.
1807

Op zondag 16 oktober 1993
moest het vlaggeschip van de W
Oldeboorn thuis aantreden tegen
Haulerwijk. Van deze tegenstan-
der was weinig bekend, behalve
dan dat men vorig jaar was gede-
gradeerd uit de 4-e klasse
K.N.V.B. en dat men dit jaar wis-
selende resultaten had geboekt,
zijnde een overwinning op Black
Boys maar een gelijkspel tegen
Wispolia. Oldeboorn begon sterk
met meteen in de eerste minuut al
een grote kans, welke jammer
genoeg werd gemist.
Toch was het Oldeboorn die op
een 1 - 0 voorsprong kwam door
een doelpunt van aanvoerder S.
Oosterbaan. Oldeboorn begon
echter aan het einde 0 eerste helft
wat knullig te voetballen wat dan
prompt ook een doelpunt oplever-
de voor Haulerwijk. Bijdit doel-
punt raakte op dat moment de

oudste speler van Oldeboorn
(Harke "kleikl0te" Hartmans)
geblesseerd. ln de rust werd deze
"oude speler" veruangen door een
speler met ongeveer dezelÍde leeÍ-
tijd want de gemiddelde leeftijd
van het elftal moest zo mogelijk
gelijk blijven. ln de tweede helft
pakte Oldeboorn de zaken wat
doelmatiger aan en door doelpun-
ten van alweer aanvoerder S.
Oosterbaan en W. van Kalsbeek
liep OÍdeboorn uit naar een 3 - 1

voorsprong. Dat Haulerwijk in de
laátste minuten nog terug kwam
tot 3 - 2 is allen voor de statistiek
interessant. Door dit resultaat zij
we nog steeds ongeslagen in de
eeÍste periode omdat de wedstrijd
tegen de Westhoek niet meetelde
voor de eerste periode.

"De oudste van het stel"

M.M.V. "URpAN JUNGLE BAND"

Op zaterdag 18 december wordt weer de jaarlijkse Íeest-
avond gehouden. Het Íeest vindt plaats in de kantine en
de muziek wordt verzorgt door de Urban Jungle Band.
Deze band bestaat uit een combinatievan plaatselijk
talent en talent uit de omgeving. De zanger van het gezel-
schap maakt sinds enige tijd naam in Oldeboorn 3.

Ter opluistering van deze avond wordt er verder een soort
quiz gehouden voor de seniorenteams. Van alle teams
kunnen minimaalvier en maximaal acht deelnemeÍs Ítêê'
doen. De exacte inhoud van de quiz is nog geheim, maar
wel kan onthuld worden dat reeds een plaatselijk zeer
bekende quizmaster is aangetrokken.

Tenslotte wordt er tijdens de Íeestavond een verloting
gehouden, waarvoor door de Boarnster bedrijven reeds
vele priizen beschikbaar zijn gesteld.

Alle leden, donateurs, vrijwilligers en sponsors (een ieder
uiteraard met aanhang) worden hierbij van harte uitgeno-
digd om deze avond bij te wonen. Het feest begint om
20.00 uur. Gehoopt wordt op een iets grotere opkomst
dan vorig jaar. Degene die toen verstek lieten gaan, heb- 

.

ben overigens wel wat gemist, maar ja dat kunnen ze dit
jaar weer inhalen.

Verslag Oldeboorn 1 - Hauleníuiik



Zondag 7 nov. was het eindelijk
zover de topper tussen Oldeboorn
en Read Zwarl, beiden ongesla-
gen in hun groep. Hans v.d.
Krieke was door deliders uitge-
leend aan het 2e en Fedde
Spoelstra was op zondagmorgen
letterlijk en Íiguurlijk van de aard-
bodem verdwenen hijhad marge-
rine. Met 12 man moesten we het
karwei klaren. Read Zwart speci-
aalvoor deze wedstrijd gekleed in
AC Milan tenue, De leiding was in
handen van molkiller D. v.d.
Laan. De toss'werd weer eens
gewonnen door Oldeboorn.
Augustinus was de slechtste van
de wedstrijd.en broer Fadde was
zonder aÍzeggen afwezig (kan

nietweer). Thijs heett kiwiin de
aanbieding 42voor 12,50. Thijs
loekt wol publiek sizze hjir. Henk
Eizerna heeft.7 kilo hamlappen
gewonnen. Scheidsrechter v.d.
week D. v.d. Laan. Volgende
thuiswedstrild pupil v.d. week
Thomas Voolstra. Tevens voor
deze wedstrijd een verloting. 1e
prijs 1 kilo spijkers van Thijs. 2e
prijs een Íles beerenburg.3e priis
wedstrijdbal (plastic) aangeboden
door Classic Henkie.4e prijs dis-
tributieriem van Renault 9 aange-
boden door Marcel Veerman.
Maar dan nu waar het om gaat de
wedstrijd. Al snel bleek in de wed-
strijd dat R.S. niot zo sterk was
dan de stand deed vermoeden.
Onze acfrterhoede had een mak-
kie want Thomas kvVam al bij onze
keeper te vragen oÍ ie ook shag bij
hem had. Onze nieuwe aanwinst
pussycatkiller Alex v.d. Berg
kwam'al te vragen wanneer hij
mocht'douchen. Zoals altijd speel-
de Jan B. u weet wel van Jelke,

Oldeboorn3-ReadZwart
à" uf"rr"n Van de hemel, het'pro-
bleem was dat hijweef eens niet
werd begrepen, Ja dat heb je met
alcoholvrije ambtenaren, maar na
ca.30 min. werd de ban gebroken

door een wereldgoal van F.

Spoelstra à la Bep Bakhuis, u zult
wel denken die deed toch niet
mee.... dat klopt reeds. Maar onze
schutter wilde niet genoemd wor-
den in ditverslag. Een Íew minutes
later maakte H. Turbo Platpoot
Eizema 2-0 hijdeed niet mee maar
onze schutter wou weereens niet
worden genoemd in dit verslag. En
ja hoor het hoogtepuntvan elke
wedstrijd. PAUZF!|! Onze medelij-
der Black Beauty Veerman werd.

- gewisseld voor Jeroen van Loen
óok welWitteveen genoemd. Eveh
tussendoor, voor het geval u een

Opel heeft en deze week voor een
beurt moet, ga dan niet naar
Fennem Grou, wantgnze sterspe-
ler Jeroen van Loen haalde
meteen magazijncfi eÍ sterpelende
speler Wiebe gigantisch onderuit
dat deze bijna 2 gebroken ribben
en€en leisbreuk had zodat hij dus
de rest van de wedstrijd er geen

. bal meer van bakte (de ballen in
de kantine zijn Íijn). Wat is het der-
de stilen oh wat zien wii rood
zwart bleek dit komt omdat Henk
een heett gekeerd waarna hiitoch
om sportief te zijn een liet gaan in
het voordeel van rood zwart, waar-
doorwij dachten dat zij weer een
beetje hun best gingen doen,
zodat wij het een beetje warm kon'
den krijgen, want wees nou eerlijk
zo'n wedstrijd is natuurlijk voorons
pijl geen flikker aan omdat wij
gewend zijn veel hoger te spelen.
Douwe Venema zit weer aan de
bar (rust) wii maken het zo gezelli-

gen blijven weer hangen in de
kantine. Het 2e heett met 12-0
gewonnen (wel 3 goals van Hans
v.d Kríeke, 3e) Wijworden kam-
pioen (10x) de leus van'het derde.
Johannes Poepjes silsien anbran-
ne karbonade evên opite (gezellig
he). Henk Vink en leider Marcel
Veerman geven hierna het slot-
woord van de wedstrijd. Petra mat
een grut bos blommen hawwe;
Henk Vink syn vriendin soargêt hjir
foar. Siotwoord- LieVê Btodders
en Zusters 0t Boarn. Hierspreekt
Heilige Hotze tot u. Als u eeÈ wed-
strijd van speltécfrhisch hoog "

niveau wilt zien ga dan niet naar
een wedstrijd van Oldebootn 3
aldus broeder Thijs van de
Weaze. Als u net zo kunt voetbal-
len dan zuipen blijÍ dan alstubliett
thuis. Maar als u zoals ons voor-
aan staat als er strijd moet worden
geleVerd dan bent u van haÍte wel-
kom want er worden de volgende
thuiswedstrijd prachti ge prijzen
verloot. En dan roepen we met z'n
allen; Baffy laat ons schoffelen...

TRAINIMI JONGSTE TELGEN
V.V. OLDEBOORI.I lN DE ZAALI!!

De volgende uren zijn voor onze
jongste telgen gereserveerd in
sportzaal in Oldeboom op 33letr
daomiddao. Met ingang van zater-
dag 1 1 dêc. gaat onze jeugd hier
iedere zateÍdag massaal trainen.

F2-pupillen: Í3.00 - 14.00 uur
Fl-pupillen: 14.00 - ï5.00 uur
E2-pupillen: 15.00 - í6.00 uur
El-pupillen: 15.00 - 17.00 uur.

Aangezien deze uren uiteraard niet
kosteloos zijn voor de v.v.
Oldeboorn, hopen we wel dat een
ieder er optirnaal gebruik van gaat
maken.

OLDEBOORN 1 - WISPOLIA'I

AANVANG 14.00 UUR.

ER IS I.V.M. SINTERKLAAS GEEN PUPIL V.D, WEEK.



Mid Fryslán toernooi

ÀKKRI'M

8.00 - 8.20
4.20 - 8.40
8.40 - 9. 00
9.00 - 9.20
9.20 - 9.40
9.40 - 10.00

10.00 - 1.0.20
10.20 - 10.40
10.40 - 11.00
11.00 - 11 .20
11.20 - 11.40
11.40 - 12,00
L?.OO - 12.20
t2.20 - L2.40
12.40 - 13.00
13.00 - 13.20
13.20 - 13.40
13.40 - 14.00
14.00 - 14.20
14.20 - L4.40
14.40 - 15.00
15.00 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 - 16.20
L6.20 - L6.40
16.40 - 17.00
t7 .00 - L7.20
L7.20 - t7.40
i7.40 - 18.00

ORG}NISÀTIE :

OOSTEREND

8.20 - 8.40
8.40 - 9.00
9.00 - 9 .20
9.2O - .:9-4O
9.40 - 10.00

10.00 - 10.20
10.20 - 10.40
10.40 - 11.00
11.00: il.20
1!.20 - 11.40
11.40 - 12.00

11 DECEMBER

ÀKKRIJM 3D
ÀKKRIJI4 4D
ÀKKRU!.! 3D
SDS 2D
ÀKKRI.JI{ 3D
IRNS:TJII{ 3D
ÀXKRtlM 4D
IRNSW 4D
IRNSUM 3D
IRNSU!,Í 4D
GÀVC 2D
IRNSUM 3D
GÀVC 2D
ÀKKRUT{ lD
ÀKKRW 2D
ÀI(KRUI,T ID
GÀVC lD
rnHbr.nt :.0
ÀKKRW 1D
GÀVC 1D
IRNSW 2D
ÀKKRUM lD
IRNSUM 18
GÀVC 18
IRNSW 18
GÀVC 18
OOSTERL 28
sDS 1E
OOSTERL 28
SDS 19

IRNSUM

UITSLÀC

- sDs 2D
- wÀRGt 2D
- WÀRGÀ 2D
- ÀKKNUM.4D
- sDs 3D
- OOSTERL 2D
- SDS 3D
- OLDEBOOÊN 2D
- sDs 3D
- OOSTERL 2D. OLDEBOORN 2D
- OLDEEOORN 2D
- OOSTERL 2D :
- GÀVC 1D
- IRNSUM 1D
- IRNSUM 2D
- ÀKKRt,Ii{ 2D.
- IRNS(,M 2D
- ÀKKRTJU 2D
- IRNSUT.! 1D
- ÀKKRIIil 2D
- IRNSUTÍ 1D
- O,/B COMB 18
- o/B coMB 2t
- o,/B coME 28
- o,/B coME 18 -- o,/8 coMB 28
- O/B COMB 18
- O/B COMB 1E
- o/B cot{E 2È

ÀKKRlll-t

8.00 - 8.20
8.20 - 8.40
8.40 - 9.00
9.00 - 9.20
9.20 - 9.40
9.40 - 10.00

10.00 - 10,20
10.20 - 10.40
10.40 - 11.00
11.00 - 11.20
11 ,20 - 11.40
11.40 - 12.00
L2.O0 - L2.20
t2.20 - L2.40
12.40 - 13.00
13.00 - 13.20
13.20 - 13.40
13.40 - 14.00
14.00 - 14.20
t4,20 - L4.40
14.40 - 15.00
15.00 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20.- 16.40
16.40 - 17.00

ORGÀNISÀTIE :

4 DECETT{BER

GÀVC 18
OOS?ERL 28
cÀvc 18
SDS 18
rÍÀRGÀ 18
GÀVC 18
SDs TB
IRNSTJM 1B
Gl,vc 18
SDS 18
IRN9TJ!.! 2c
6ÀVC lC
@sTgRL lC
GÀVC lC
IRNSIJI.í 2C
GÀVC 1C
GÀVC lC
o,/8 coilÊ 3C
o/B cor.r8 2c
rÍtRGÀ 1C
o/B coMB 2C
}TÀRGÀ. 2C
IíÀRGÀ 1C
sDS lC
\dÀRGÀ 2C
sDS lC
sDs 1c

ÀKrnuu

- sDs 18
- r{ÀRGÀ 18
- IRNStJl.l lts
- OOSTERL 28
- IRNSlJll{ 18
- OOSTERL 29
- I'ÀRGÀ 18
- OOSTERL 28
- WÀRGÀ 18
- IRNSIJ!.! 13
- OOSTERL 2C
- oogTlRL lC
- OOSTERL 2C
- IRNSTT'Í 2C
- OOSTERL lC
- @sTERL 2C
- o,/B CO!,G 2C
- o/B COMB 4C
- o,/8 CO!,!B 3C
- l{eRGÀ 2C
- o,/B copB 4c
- o,/Ë coMB 3C
- o,/B COME lC
- !ÍtrRGÀ 1C
- o,/B co!43 1C
- rfÀRct 2C
- o./B coMB 1C

UITSLÀG

18 DECET{BER

GÀVC 3E
IRNSW lE
OLDEEOORN TE
IRNSUM lE
OLDEEOORN 2I
OOSTERL lE
IRNSIJT,I lE
OLDSBOORN 2E
GÀVC 3E
IRIISUM lE
OLDEBOORN 2E

. 
UITSLÀG

- sDs 1E
- OLDEBOORN 2E. OOSTERL 1E
- GàVC 3E. OLDEBOORN lE
- 6ÀVC 3E
- OLDEBOORN 1E
- OOSIERL 1E
- OLDEBOORN lE
- OOSTERL lE
- GÀVC 3E

ORGÀNISÀïIE : SDS

GROUId

10.30 - 10.50
10.50 - 11.10
11.10 - 11 .30
11.30 - 11.50
11.50 - 12.10
12.10' - 12.30
12.30 - 12.50
12.50 - 13.10
13.10 : 13.30
13.30 - 13.50
13.50 - 14.10
14.10 - 14.30

18 DECEMBER

ÀKKRUI.{ 3D
ÀXKRllI'{ 4D
ÀKKRW 3D
OLDEEOORN 2D
GÀVC 2D
IRNSW 3D
GÀVC 2D
SDS 2D
IRNSUIi{ 4D
GÀVC 2D
SDS 2D
IRNSUU 4D

UITSLÀG

- OLDEBOORN 2D. OOSTERL 2D
- OOSTERL 2D
- ÀKKRW 4D
- sDs 2D
- TNRGÀ 2D
- I{ÀRGÀ 2D
- IRNSIJI.T 3D
- WÀRGA 2D
- sDs 3D. IRNSW 4D
- sDs 3D

5

GROwl 4 DECE}GER UITSLÀG

13.00 . 13.20 ÀKKRIJil lD - OLDEB@RN 1D
13.20 - 13.40 ÀKraRtJ},l 2D - OOSTERL lD
13.40 - 14.00 ÀKKRUM 1D - OOSTSRL tD
14.00 - 14.20 oLDEBOORN lD - ÀKKRrJtt 2D
14.2a - L4.40 GÀVC lD - SDS lD
14.40 - 15.00 IRNSUM lD - WÀRGÀ 1D
15.00 - 15.20 Glvc lD - wÀRGÀ 1D
15.20 - 15.40 SDS 1D - IRNSU!í lD
15.40 - 16.00 IRNSUM 2D - l{ÀRGÀ lD
16.00 - 16.20 GÀVC lD - GÀVC 3D
16.20 - 16.40 SDS 1D - InN.SW 2D
16.40. - 17.00 IRNSTJU 2D ' - GÀVC 3D

ORGÀNISÀTIE : GÀVC -z-

ORGÀNISÀTIE : WÀRGÀ



Oldeboorn 1 - Bakhuizen 1

-".*' . r" jïl

Na het verlies in en tegén
Oldeholtpade was het voor ons
zeer belangrijk om in ièder geval
tegen Bakhuizen de punten thuis
te houden. De eerste tegenslag
die we kregen was vrijdag op de
training. Onze hangende spits.
Siete viel geblesseerd uit door
over één van z'n éigên spelers te
struikelen. Gelukkig werken wij
mel een brede sclectie van wel 12
man, zodat wè:flit makkel'rjk op
konden opvullen. Pieter, speler
van A1, mocht 2ódoende zijn
debuut maken als basisspeler en
hij deed dit prima. De tweede
tegenslag was dat we in deze
wedstrijd totaal geen vuist konden
maken tegen het spelvan
Bakhuizen. We werden door onze
gasten meteen in de verdediging
gedrukt en kenners weten dat dit
niet ons gelieÍde spelletje is.
Terwijl Bakhuizen de ene na de
andere kans kreeg was het juist
Oldeboorn die scoorde. Sytze
(ook al niet geheel fit overigens)
maakte het doelpunt uit een pass
van August. Ook in de tweede
helft was het een eenrichtingsver-
keer richting onze keeper. Onze
verdediging, maar vooral Siemen
Wllem, wisten echter van geen
wijken. Met name in de laatste
minuut pareerde Siemen alles wat
op hem werd aÍgevuurd.Zo
behaalden we niet alleen de
broodnodige 2 puntên, maar
behielden we ook de nulachter.
Een prima resultaat dacht ik. Na
de wedstrijd bleek zelÍs weer dat
we koploper z'rjn. Voor het publiek
wil ik wel even zeggen dat deze
wedstrijd voor de 2e periode telde.
Voor de 1e periode resteren nl.
nog de wedstrijden tegen Sparta
'59 en Robur. lk hoop verder dat
Siete snel herstelt en dat onze A1
spelers op deze wijze doorgaan,
want behalve Pieter was ook
Pieter Ate bij cie wedstrijd aanwe-
zig als wisselsp'èler. Hierbijwou ik
het dan maar laten en hopelijk
gaan we op deze manier verder.

7s.JARIG JUBILEUM V.V. OLDEBOORN 1998.
' 'i 1 ' ' : ' .:

Wij weten als bestuur van de v.v. Oldeboorn dat 1998, en daarmee ons 75-

iarig jubileum, nog ver weg is. We hebben echter gemeend hier nu reeds
aandacht aan te moeten schenken, aangezien e.e.a. een gedegen voorbe-
reiding vergt. Zo is het de bedoeling om een jubileumcommissie in het
leven te roepen die zich gaat bezig houden met het organiseren van een
retinie (met name het opsporen/verzamelen van adressen van leden en
oud leden, het versturen van uitnodigingen etc.). Tevens is het de bedoe-
ling om een jubileumboek uit te brengen. Langs deze weg willen we alv'ast
een beroep doen op een ieder die uit de historie van de v.v. Oldeboorn een
leuke (oÍ meerdere) anecdotes op papier wil zetten voor dit boek, Voor
bovenstaande zullen er binnenkort de nodige mensen worden benaderd.
We hopen als bestuur dat een ieder zijn medewerking hieraan zalwillen
verlenen, zodat er in 1998 sprake kan zijn van een Íantastisch jubileum.
Het bestuur houdt zich verder aanbevolen voor ideeën met betrekking tot
dir jubileum.

Het bestuur.

- BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN.

Vrljdag 3 dec.
Schutjassen v.v. Oldeboom om de beker om 20.00 u. bij Hotel Goerres.

Zaterdag 18 dec.
Grote Feestavond v.v. Oldeboorn in de kantine vanaÍ 20.00 uur voor alle
leden, donateurs, vrijwilligers, sponsors e;d. uiteraard met partners. M.m.v.
de Urban Jungle Band en tevens een verloting en een spectaculaire quiz.

Zondag 9 jan.
. Oldeboorn 2'Sparta'59 2 11.00 u. (oefenwedstrijd)

Woensdag 23 Íebr.
Kinderbingo vanaf 14.30 u. in de kantine.

Zaterdag 26 maart.
Grote Bingo avond vanaf 20.30 u.in de kantine.

Vrildag 15 april.
Klaveriassen v.v. Oldeboorn om de beker om 20.00 u. bíj Moeke de Bruin.

Zaterdag 11 juni.
Grote Seizoensafsluiting v,v. Oldeboorn met barbeque op het sportcom-
plex.

Wijwijzen U erop om ook de Mid Frieslander goed te lezen, aangezien wij
ook daarin regelmatig onze akiviteiten en wedstrijdprogramma's publice-
ren!l!!!

SCHUTJASSEN V.V. OLDEBOORN VRIJDAG 3 DEC.

VRIJDAG 3 DEC. VINDT WEER DE JAARLIJKSE SCHUT.
JASAVOND PLAATS BIJ HOTEL GOERRES,OM DE

BEKER VAN DE V.V. OLDEBOORN.
AANVANG 2O.OO UUR.
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Uit de oude doos van....Koos
(tekstS.Huisman)

Oldeboorn 1C was het seizoen 1980-81 ingedeeld bijGorredijk 2C,GAVC,Oudehaske,Langezwaag,Hv.Boys
3O,Joure SO,Wolvega 3C,Heerenveen 2C en DWP. Leider R.Brouwer stond voor de moeilijke taak om zeventien
spelers zoveel mogelijk aan hun trekken te laten komen. We kwamen o.a. de namen Henk van Dijk,Jelle
Visser,T.Poepjes,Jeroen Fokker,J.de GraaÍ,Fr.Kleeístra,Berend de Leeuw,H.Eizema,G.van
Kalsbeek,M.Roggendorf,siegfried Visser,O.v.d.Meulen,S.Vink,R.de Groot en H.Dijkstra tegen.Ze l<wamen prinia
voor de dag en zouden het tot een derde plaats op de ranglijst weten te brengen.Er werden maar eventjes 74 doel-
punten gescoord en de meest opvallende uitslag was wel een 4-8 overuvinning in Wolvega. Vooral M.RoggendorÍ
was in sommige wedstrijden danig op schot. Tijdens het Kerstzaalvoetbaltoernooi moesten ze alleen jn Drachtster .

Boys hun meerdere erkennen.
Ook de leider van de D-pup., W.Visser, zat ruim in de spelers en dat waren
C.Mulder,H.Brandsma,W.Veltman,Th.RoggendorÍ, S.Oosterbaan,T.vd.Wal,Jelle Teunissen,Jan Visser,Tamme .

(Tom) Tigchelaar,J.Bouma,E.Zwaagstra,W.J,Ykema,C.Reitsma,Jos Fokker,R.Kooistra en R.J.de Vegt.Voor de
beker werd er met 12-0 en 0-8 van FVC verloren.Ook in de kompetitie, met als tegenstanders
ïijnje,lrnsum,GAVC,THOR,Akkrum,Oosterlittens en Wispolia, was men weinig succesvol. Slecfrtszeven punten vie-
len hen ten deel. Het Kersttoernooi leverde maar één overwinning op en verder louter nederlagen.
Men zat dat seizoen krap in de leiders maar de E-pup. kenden de weelde dat ze er twee hadden, want trainer
T.vd.Meer kreeg assistentie van J.Otter. Zijkregen te maken met GAVC 1 en 2, Tijnje,Akkrum,lrnsum,\A/WS en
Warga en wisten uit die 14 wedstrijden ook 14 punten te behalen. Uit de diverse verslagen haalden we o.a. de vol-
gende namen:(vrolijke) Frans Goerres (keeper),J.Tijsma,F.van Warmerdam,S.J.de Roos,W.Vink,H.Bouma,
M.Dam,S.Akkerman,l'l.vd.Meulen,Richard Eyzenga,Fl.Jelsma,J.Schiere en L.K.Poepjes.
De F-pup.(kabouters) werkten dat seizoen zowel een najaars- als een voorjaarskompetatie aÍ. ln de herÍst moest
men aantreden tegen Joure 1,2 en 4,GAVC,Scharnegoutum en Warga en eindigden ze zo rond de derde plaats.
Hoofdkabouter Jan de Jong hield ons via in de baas zijn tijd gescfrreven ar:tikelen regelmatig op de hoogte van wat
er zich allemaal in de kabouterwereld aÍspeelde. ln de persoon van A.Haayes had hij zich tevens van hulp biide trai-
ningen weten te verzekeren.De voorjaarskompetitie voerde hen twee keer naar Gonedijk en verder naar
Langezwaag,Read Swart,THOR,Tijnje en Wispolia.Tussen de bedrijven door ging een oeÍenwedstrijd tegen de E- I
pup. met 11-1 verloren. De kompetitie zou uiterst succesvol verlopen en toen men naar Tíjnje moest kon bíj winst het
kampioenschap worden binnengehaald. Een Ílink aantal supporters was meegerêisd en waren er getuige van dat
men het karwei wist te klaren door met 1-3 te winnen. Na het ZM dus nog een kampioensploeg dat seizoen. De
selektie bestond uit o.a. de volgende matadors:
C.Brandinga,J.Voolstra,K.Fritsma,E.Quarré,A.P.Veenstra,D.J.Tamminga,D.de Vries,J.H.HoÍstra,J.P.van
Steinvoorn,N.G.Waringa,E.v.d.Woude,Joh.Poepjes(niet de grote J.P.),Sietse de Jong en Wietse(van Sjoerd)
Huisman,welke laatste thans even voetbalmoe is.
Na afloop van de kompetitie werd er door de diverse jeugdteams nog aan verschillende toernooien deelgenomen.
Jeugdtrainer H.van Dijk zette er voorlopig eên punt achter en werd opgevolgd door M.Visser uit Grouw. Het jeugdbe-
stuur bestond nog steeds uit W.Huisman,J,Quarré en Y.Blaauw.

Qtdehottpede 1

Zondag 31 okt. stond de topper in
de HooÍdklas FVB op het pro-
gramma, namelijk de wedstrijd
tussen Oldeboorn en
Oldeholtpade, de nummers 1 en 2
in de competitie. Na onze goede
start tegen Wispolia en Udiros,
ging het allemaalwat moeizamer.
Omdat de ploegen in deze klas
elkaar niet veel ontlopen, was het
noodzaak deze wedstrijd te win-
nen om de koppositie vast te hou-
den. Volgoede moed gingen we
dan oók van start. ln het eerste
kwartier had Oldeboorn het betere
van het spel, wat niet in het
gewenste doelpunt resulteerde.
Naarmate de wedstrijd vorderde,

* Oldahoorn t
kreeg Oldeholtpade steeds meer
grip op de wedstrijd, en creeërde
enkele gevaarlijke kansen die in
de eerste helft geen doelpunten
opleverden. ln de tweede heltt
werd erdoolbeide ploegen aan-

:vallend gespeeld. Het was
Oldeholtpade die door twee mooie
kopballen de twee - nul overwin-
ning pakte. Hiermee namen zijde
koppositie over van Oldebóorn,
die naar de derde plek zakte, met
9 punten uit 7 duels. Langs deze
weg wil ik namens de spelers-
groep de vele meegereisde sup
porters bedanken voor hun steun.

, \l,rordt vervolgd.
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WEDSTRTJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN 4112 - 12112.

ZATERDAG 4 DEC.
START JEUGDZAALVOETBALTOERNOOI MID FRYSLAN.

ZONDAG 5 DEC.
801 503 OLDEBOORN 1 . WISPOLIA 1 14.00 U. J. V.D. BERG
818 594 HEERENVEEN 5. OLDEBOORN 212.00 U.
824 6120LDEBOORN 3 - NTEUWESCHOOT 7 11.00 U
829 627 BOYL 3 - OLDEBOORN 4 10.00 U

ZATERDAG í1 DEC.
JEUGD ZAALVOETBALTOERNOOI M I D FRYSLAN

ZONDAG 12 DEC.
801 503 UDTROS 1 - OLDEBOORN,I 14 O0 U. M. HOEKSTRA
818 5g4OLDEBOOHN 2-F.C. WOLVEgAs 10.30 U.

OLDEBOORN 3INHAAL?
OLDEBOORN 4 INHAAL?

ZAALVOETBAL APOLLO ENGINEEBING.

WOENSDAG 8 DEC. DE TELLE HEERENVEEN.
022 NOORD HEBOSTONE 3 . APOLLO ENGINEERING 1 21.50 U.

:

MAANDAG 20 DEC. .UTI NGERADEELHAL AKKRUM.
O22 APOLLO. ENGINEEHING 1 - V.V. BALK 2 21.30 U.

DENK OM DE WEDSTRIJDVERSLAGEN!!! !!

PROGRAMMA STAAT OOK IEDERE WOENSDAG IN DE MID FRIESLANDER!!!

oLDEBQORN 2 tN TRATNTNGSPAK GESTQKEN pOOR HOTEL GOERRES.

Enkèle weken geleden is ook Oldeboorn 2 in een trainingspak gestoken door Hotel Goerres uit Oldebsorn.
Hiervoor onze hartelijke dank. Op bovenstaande foto zien we staand v.Í.n.r. Johan Fokkema (leider), Jan Meester,
Piet Tijsma, SipkeVink, Yde Sinnema, Jentie Akkerman, Wiebe Jager en Jeroen Witteveen. Gehurkt v.l.n.r. Dick
Westerhoven, Gerke van Kalsbeek, Henk Vink, Jelle Wierda en Rorlald van Warmerdam. Op de foto ontbreken
Binne Oosterbaan, RoeloÍ Jelsma en Sible de Roos.

:: ,t. 1f-.
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In onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van: iemand,-die uit gen familie komt
met een groot voetbalverleden binnen de v.v. Oldeboorn. Ook blijkt dat hij een groot fan is van
Cambuur/Leeuwarden, want samen met Johan v.d. Sluis schreef hij een brief naar i
Gambuur/Leeuwarden met o.a de vraag om tijdens de rust van een wedstrijd van de hoofdmacht
:penalties te mogen schieten met de D-pupillen van de v.v. Oldeboorn. lnmiddels zijn ze hiervoor
uitgenodigd, maar heeft tot op heden Koning Winter roet in het eten gegooid.

Naam: Ronald Rodenburg
Geboren: 29-3-1983
Speelt in: D1

Gespeeld in: E1 en F1

Roken/alcohol: nog niet
Kan sex voor de wedstrijd: ja
Beste boek Snelle Jelle
Beste film:
Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskost: - patat
Hobby's: voetballen
Mooiste vrouw en/of man:
Favoriete club: Cambuur
Favoriete speler: Jack de Gier
Welke club wordt dit seizoen landskampioen: Feyenoord
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter: 'r

Televisieprogramma: Vrienden voor het Leven
Favoriete tv-presentator:
Kwal van de tv: Hans Kazan
Favoriete radiozender: Radio Tien Gold
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek: van alles wel
Favoriete anderê sport: darnmen
Onderschatte voetballer: alle voetballers van Cambuur
Overschatte voetballer: Maarten de Jong
Hoogtepunt dat Cambuur kampioen werd
Dieptepunt: 8-0 verloren van Grou
Beste krant/tijdschrift: Leeuwarder Courant

, Slechtste krant/tijdschrift: de Tuorkemjitter ,l
Een hekelaan: huiswerk
Bewondering voor:

' Kwalvan de voetballerij: Maarten de Jong
.Wie zou je wel eens willen ontrnoeten: .

,Wienodigjenietuitopjeverjaardag:allespelersvanHeerenVeen
, Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn: pake Rodenburg, omdat hij het altijd zo goed
weet

, Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn het snoep + drinken goedkoper
'Voetbal is: leuk
' Wat je verder altijd al kwijt wou:
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