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Medestrijders van de v.v.
Oldeboorn, hier zijn we weer met
een uitgave van ons cfuborgaan
"de Zwart-Witten'. Na een wat
onrustige winterstop binnen onze
vereniging lijkt de storm een beet-
je te zijn geluwd en naar het zich
laat aanzien zijn we in wat rusti-
gervaarwater belandt, zodat we
ons hopelijk weer kunnen gaan
bezighouden met "voetbalzaken".
Eén van deze "voetbalzaken" is
wel het heuglijke feit dat we in het
nieuwe seizoen een nieuwe
hooÍdtrainer mogen verwel komen
in de vorm van Bonne de Vries uit
Heerenveen, voor velen van ons
geen onbekende. Tevens een
trainer die zijn sporen in het trai-
nersvak reeds heeft verdiend bij
clubs als o.a. sc Boornbergum,
Read Swart en DWP. Hopelijk
weet hij het prima werk dat de
huidige trainer Jan v.d. Berg de
laatste jaren heeÍt verricht voort te
zetten en misschien ook naar de
andere elÍtallen en leiders uit te
breiden, zodat we in de nabije
toekomst kunnen gaan werken
aan een gedegen beleidsplan bin-
nen onze vereniging. Ujnrecht
hier tegenover staat het Íeit dat er
met ingang van het nieuwe sei-
zoen voor bijna alle jeugdelftallen

een nieuwe trainer dient te wor-
den gezocht. We verwachten als
bestuur d,at dit bi4n-en onze ver-
eniging zal worden opgelost met
bekwame krachten (die we wel
degelijk bezitten). ln deze uitgave
staat dan ook een oproep voor het
eventueel volgen van diverse cur-
sussen voor o.a. jeugdvoetbal-
spelleider, jeu gdvoetbaltrainer,
scheidsrechter e.d. Het lijkt mij dat
wanneer zich hiervoor meerdere
spelers/leider$leden opgeven
e.e.a. het geheel alleen maar sti-
muleert, zodat we met z'n allen
onze vereniging naar betere resul-
taten kunnen stuwen. Een ander
positieÍ aspect is de nieuw opge-
richte sponsorcornmissie die
momenteel druk doende is de
benodigde Íinanclële bijdragen
binnen te halen die zo hard nodig
zijn om onze vereniging draaiende
te houden en daarmee tevens de
contributies zo laag mogelijk te
houden, zodat het toch Voor een
ieder aantrekkelijk blijft om de
voetbalsport te bêoeÍenen. Een
ieder veel succes gewenst en tot
het volgende nummer. Oh ja, copy
blijft uiteraard welkom.

ColoÍon.

" De ZwarlWitten "
clubblad van
de voetbalvereninging
Oldeboorn,
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CLUB VAN I.OO V.V. OLDEBOORN.

Sinds onze gigantische feestavond
van 18 dec. j.l. hangen er dan einde-
lijk de eerste sponsors in de kantine
in de vorm van "de Club van 100".
Dit zijn o.a. Skineskopper, Moeke de
Bruin, Brothers Booze, Kees v.d.

Velde, Bogra Sports, Zico, Jossie,

Meesterzuiper, Modehuis Numan en

Katje. Al deze sponsors betalen 100,-

- per seizoen en krijgen via prachtige
naambordes die dus in de kantine
hangen het gehele seizoen de nodige

aandacht. We hopen dat er in de toe-
komst nog meerdere volgen, zodat

binnenkort de achterwand geheel vol
zal hangen. Inlichtingen en opgave
kan bij Binne Oosterbaan tel. 1768.

De KNVB Afd. Friesland organiseert
iederjaar de nodige opleidingen
inzake jeugdspelleiders, jeugdtrai-
ners, scheidsrechters e.d. ]il/ij hopen

dat er binnen onze vereniging ook
een stel enthousiastelingen zijn die
bereid zijn om er met z'n allen voor te
zorgen dat de v.v. Oldeboorn ook in
de toekomst kan beschikken over een

goed kader. Het is voor onzejeugd
met name zeer belangrijk de elemen-

taire kennis en vaardigheid op een

gedegen manier over te brengen als

trainer c.q. leider (dus tijdens de trai-
ningen en wedshijden). Ook zal de
KIIVB in de toekomst waarschijnlijk
een groter beroep op de verenigingen
moeten doen inzake het zelf aanstel-
len van een scheidsrechter bij thuis-
wedshijden. Hetgeen inhoudt dat de
verenigingen moeten beschikken
over clubscheidsrechters. Ook hier-
voor verzoÍgt de KNVB cursussen en

wel 5 lesavonden van drie uur en 1

exÍunenavond van I uur.

De volgende bedrijven hebben dit
seizoen reeds een bal aangeboden
voor een wedstrijd van Oldeboorn 1.

Waarvoor uiteraard onze hartelijke
dank.
- Agronews Agrarisch Pers- en

Adviesburo Oldeboorn
- Cora Auiomatisering Oldeboom
- Y. Rodenburg Klompen,

Visbenodigdheden,
Venen Oldeboorn

- Anne Nijdam de trouwste supporter
van Oldeboorn I

- van Elst & Oosterbaan Accountants
Veenwoudsterwal.

De kosten voor deze cursus bedragen
slechts f . 25,- inclusief literatuur).
Het examen bestaat uit multiple choi-

- ce vragen. Leeftijd vanaf 16jaar.
De cursus jeugdvoetbalspelleider

omv at 24 lesuren waarin worden
behandeld de praktijk van spelvormen
en lesgeven rond dribbelen, drijven,
passen, trappen, koppen enz. Er wordt
geen exnmen afgenomen. Men ont-
vangt een certificaat. Kosten bedra-
gen /. 60,- In overleg is er
waarschijnlijk financieel via onze
vereniging wel een regeling te treffen
voor een tegemoetkoming in de kos-

. ten. Dus leden, en een ieder die de
v.v. Oldeboorn een warm hart toe-

draagt, meldt u aan voor een cursus,

niet alleen in het belang van onze ver-
eniging, maar zeker ook in uw eigen

belang (het opdoen van kennis en

nieuwe ervaringen etc. op het voet-

balgebied). Inlichtingen en opgave
kan bij PietTijsma S. de Grootstr. 26

tel. 1807.

Deze wedstrijdballen worden later
gebruikt bij de lagere elftallen en op
de trainingen . Zo ziet u maar dat de

aangeboden wedstrijdballen niet na 1

keer spelen "verdwijnen". Alle elftal-
len binnen onze vereniging hebben er
op deze manier plezier van. Dus wilt
u in de loekomst ook een wedstrijd-
bal schenken voor een thuiswedstrijd
van Oldeboorn I dan kunt u dit mel-
den bij Piet Tijsma; wedstr. secr. tel.
1807. Hiervan wordt tevens melding
gemaakt in hetprogrammablad en de

rest van het seizoen in de kantine van

de v.v. Oldeboorn. Een wedstrijdbal
kost u /. ?5,-

Robur - Oldeboorn

Tnndag 16 jan. w'as het tijd voor de
eerste competitiewedstrijd na de win-
terstop. De reis ging naar het verre
Harlingen om daar de strijd aan te
binden met het plaatstelijke Robur.
Om 14.30 u. Friese tijd was het de

hoogste tijd voor de aftrap. Dit was
het begin van een goede eerste helft
van Oldeboorn. Met vlotte combina-
ties en goede balcirculaties werd de

tegenstander redelijk overspeeld.
Maar de eerste helft leverde helaas

maar 1 doelpunt op. De maker van de

goal was Cees (na een goede indivi-
duele aktie). Na de rust ging de beuk
er wat meer in bij Robur, waardoor
het weer even duurdê voordat we de

wedstrijd wederom redelijk onder
controle kregen, Dit resulteerde na

ca. 25 min. in 0-2. Naeen primapass
van Pieter was het Siete die de bal
binnenschoot. Dit leek de voortijdige
beslissing. Helaas niets was minder
waar. Een klein kivartier voor het
eindsignaal kwam Robur terug tot 1-

2. Hierna was de rust en organisatie
volledig weg. Vijf min. later maaak-
ten de Harlingers gelijk. Het spel van
Oldeboorn liep voor geen meter meer
en er moest nog behoorlijk geknokt
worden om met 2-2 over de einds-
treep te geraken. Hetgeen,ons uitein-
delijk wel lukte en zo kon er een punt
wordenmeegenomgn naar ..,,
Oldeboorn.

INZAKE KANTINE.
VRLITVILLIGERS
(BELANGRTIK!!!!)

De vrijwilligers in de kantine hebben
waarschijnlijk reeds het nieuwe kan-
tineschema voor de tweede hel.ft van
het seizoen ontvangen. Hier staan

voor de zaterdagen tJm26 febr. ook
vrijwilligers op vermeld. Echter de
jeugd begint de competitie pas weer
op zalerdag 5 maart. Dus alle vrijwil-
ligers die vermeld staan over de

maand februari op zaterdag zijn "met
ere" vrij. Z,egthetvoort. Zegt het
voort.

WEDSTRIïDBALLEN SEIZOEN
1993-1994 V.V. OLDEBOORN.
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BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORI\.

Zondag 6 febr.
14.00 u. Oldeboorn t - Wispolia 1

12.00 u. HËerenveen 5 - Oláeboom (rentree van Jan Visser!!)

Zondlagl3 febr.
i0.30 u'. De.rentree op de Boamster velden van Jan Visser in
de wedstrijd Oldeboorn 2 - FC Wolvega 5.

Zondag 20 febr.
14;00u. Oldeboorn I - BlackBoys 1

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

Zatnrdag26maart.
Grote Bingo avond vanaf 20.30 u.in de kantine.

Vrijdag L5 april.
Klaverjassen v.v. Oldeboorn om de beker om 20.00 u. bij Moeke de Bruin.

Zaterdagll juni.
Grote Seizoensafsluiting v.v. Oldeboorn met barbeque op het sportcom-
plex.

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

Oldeboorn? - Jubbega 6

"The Girl is back in town!". Na een

lange, enigszins gedwongen, afwe-
zigheid is ze er weeriLiz is back
(welkom, red.). Misschien niet tot
ieders plezier, maar het wlt het kran-
tje weer wat. In ieder geval komen er
dan weer wat stukjes in die begrijpe-
lijk geschreven zijn. Tnndag 15 jan.;
frisse moed, frisse jongens (nou alle-
maal...., red.). Behalve die twee ach-
ter de tap dan, maar wie verwonderde
dat?! Maar de koffie was goed hoor!.
Oh ja, de wedsfijd. We hadden een
goede taktiek bedacht. In de eerste
helft Marinus en Sible erin zodat de

tegenstander zou denken dat ze het al
hadden gewonnen. Resultaat bij rust
1-3 achter (taktiek werkte!). De eer-
lijkheid gebiedt te zeggen dat we
eigenlijk voor hadden kunnen staan,

maar de achterhoede stond niet zo op
scherp. In de tweede helft ging het
(dus) stukken beter. Redelijk snel
kwamen we bij tot 3-3, dus was de
wedstrijd weer open. Het werd 4-3,
5-3 en toen 54, waardoor we langs

de lijn de kriebels kregen. Het afflui-
ten liet wat op zich wachten, maar w€
redden het op. Gelukkig weer eens

twee punten binnen, dus gaan we nu

voor de aansluiting. Nog even de

doelpuntenmakers; Roelof 1x, Dick
2x en de verloren zoon (Willem voor
outsiders) ook 2x. N.B. Mijn co-
reporter verzorgt een stuk vanuit de

speler gezien (nog niet gezien, red.).

NOGN4AALS EEN OPRqEP AAN
''VOETBAI.íLENDE MEIDEN''

Tijdens het Douwe Venema
Zaalvoetbaltoernooi in november
1993 deden er mÍlar liefst drie dames-
teams mee. Hieruit bleek wel de over-
weldigende belangstelling die de

Boarnster mbiden hadden voor het
voetbalspelietje. MoiÉten ze dit ech-
ter willen vgortzet$ op het veld en
wel in de compeqilig.gan is daar een

mogelijk{reid vooi, Op zaterdagen
kan men dan iederé'wedstrijd zich
twee keer 45 minuten uitleven met
een bal. Men kan in de senioren com-
petitie uitkomen vanaf 14 jaaren
ouder. Mocht er belangstelling zijn
dan dient men zich ei wel van te over-
tuigen dat men zeker met 15 speel-
sters aan de competitie moet
beginnen, anders heeft het weinig zin
(dit i.v.m. blessures, schorsingen of
andefb oorzaken van afwezigheid).
Opgeven kan bij onze "Ponkjehàlder"
Binne Oosterbaan tel. 1768. i

zoNDAG 6 FEBRT|ART

A.S.

OLDEBOORN
WISPOLIA 1

AANVANG 14.00 UUR

WEDSTRIJDBAL

AANGEBODEN DOOR:
'r',i '

JAC. KNOL B.V.

OLDEBOORN.

ER MAG GELACHEN WORDEN......

Mijn vrouw verwijt mij altijd drie dingen: Dat ik te weinig geldin huis breng en
dat ik nog niet tot tien kan tellen.

''

Ambtenaar: "Ik wou dat ik de Vesuvius was. Kon ik lekker op mijn rug liggen
roken en zouden de mensen toch zeggen: 'Kijk hij werkt'."

\Vat is de overeenkomst tussen goeie dartsmarietjes en goeie spruiten. Daar moet
eerst de vorst overheen zijn gèweest.



WEDSTRIJD
KNVB AFDELING FRIESLAND-

t8-22IULrl994
25-29 IALÍ J9/94

Evenals het vorig jaar vindt het jeugdvoetbalkamp in 1994 plaats gelijk bij aan-

vang van de grote vakantie. Dit in verband met de late schoolvakantie ook dit jaar ,

weer in het Noorden van het land. Aan het einde van de vakantie zullen dan de trai-
ningen van verenigingen al zijn gestart zodat dejeugd niet deel had kunnen nemen
aan he! voetbalkamp als wij voor deze periode hadden gekozen. Eerst zullen de
ou{eren aan bod komen en dejongere deelnemers kunnen de 2e week aan de slag.
We verblijven zoals gewoonlijk in het recreatiecentrum te Sondel waarbij over-
nachtingen plaatsvinden in de bunkers. Eten doen we gezamelijk in de eetzaal en

wat we verder allemaal gaan doen zien jullie wel. Wel wordt er natuurlijk volop
gevoetbald. Qua organisatie zal er verder niet veel veranderen. Wij hopen het pro-
gramma weer zodanig op te stellen dat alle deelnemers aan hun trekken komen en
qen leerzame en plezierige week zullen beleven. Wat u globaal weten moet is het
volgende:
DATA: l8-221uli > 13 tot l7 iaar

25-29 juli > 8 tot 12 jaar

VOOR WIE: alle meisies en jongens van 8-17 jaar
WAAR: Recreatiecentrum Sondel

SOSru!{i Totaal f,. zUJ,--, wa€rvan Í. 50,-- bij inschrijving moet worden vol-
daan.

Aanmelden:
Insturen van onderstaande inschrijfkaart VOOR l APRIL 1994, en gelijktijdig het

inschrijfgeld ad. /. 50,-. overmaken op: Rek. nr. giro 873341of Bank
12.15.59.N0 t.n.v. KNVB Afd. Friesland, onder vermelding van Naam +"plaats
deelnemer, Sondel 1994. Als de inschrijfkaart en het.inschrijfgeld binnen is wordt
de deelname definitief en ontvangt u een bevestiging.

Het belooft in 1994 weer een geweldig kamp te worden, waarbij de organisatie
natuqrlijk voor deskundig kader zal zorgen, de familie Schuurman van het recre-

atiecentnim Sondel zorg zal dragen voor cle goede maaltijden en ons alle verder
medewerking zal verlenen bij de uitvoer van het programma. Het programma zal
voor het grootste gedeelte bestaan uit voetbalvaardigheden, waarbij zowel techniek
alstactiek dan de ordê zullen komen. Daarnaast biedt het recreatiecentrum natuur-
lijk veel meer dan alleen voetbaltrainingen als we denken aan de mogelijkheden
om toernooien en onderlinge wedstrijden te organiseren en de aanwezigheid van

een zwembad en een grote recreatiezaal op het terrein. Wij hopen er ook in 1994,

voor de 9e keer, een ware happening van te maken

l, l

TNSCHRIJFKAART JEUGDVOETBALKAMP SONDEL 1 994.

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
Lid van voetbalvereniging:
Elftal:
Positie:
Bij zonderheder/opmerkingen :

Deze kaart opsturen naar:

KbIVB Afdeling Friesland
Postbus 296

8901BB LEELTWARDEN.

ZONDAG 6 FEBR. A.S.

Bij het ter perse gaan van dit nummer
was het nog niet bekend of boven- '

staande wedstrijd zondag a.s. wel
gespeeld gaat worden. Aangezien er
bijna een half elftal met het jaatlijkse
Bridge-uitstapje meegaat, heb ik bij
de bond uitstel van deze wedstrijd
aangevraagd. Bericht hier omtrent
verwacht ik deze week zeker, De lei.
der wordt hiervan dan per omgaande
in kennis gesteld.

,n,'

Piet.

Aan het bestuur, van Johan...

Om met de woorden van het bestuun,
(in deze Piet, Red.) te spreken. Het
wordt op z'n zachtst gezegd een zoot-
je als het bestuur opmerkingen publi-
ceert omtrent het schoonmaken van
de boxen die niet op waarheid berus-
ten. De leider van het 2e elftal is dan
ook diep teleurgesteld wanneer het
bestuur niet weet wie de boxen heeft
schoongemaakt.

Reactie namens het bestuur;

De opmerking van de kant van het
bestuur bleek wel gegrond, want na
de wedstrijd Oldeboorn I - Sparta'59
I (de bewuste zondag na de feest-
avond) is er de daaropvolgende week
niet schoongemaakt (door welk elftal
dan ook). Er blijken zelfs spelers rond
te lopen die tegen de leider zeggen dat
ze de boxen hebben schoongemaakt,
maar dit dan uiteindelijk niet hebben
gedaan. Triest. Het probleem tussen
Johan en het bestuur (Piet) is inrnid-
dels wel opgelost.

LDEBOORN 4
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UIT DE OUDE DOOS YAN.....KOOS ltekst: S.Huisman) nog uit de handen glippen. Jan de Jong
had in de sneeuw zijn éénenderdigste ver-
jaardag gevierd en het bij die gelegenheid
ontvangen boek "Hoe speel ik terug op de
keeper" grondig bestudeerd. Na de uir
wedstrijd tegen Robur (2-2)kon dat boek
van eigenaar wisselen, want het bleek dat
er meer spelers waren die de kunst ver-
stonden om de eigen doelman te passeÍen,

Voor een daverende verrassing werd
gezorgd toen de nog ongeslagen koploper
Black Boys op bezoek kwam. Kort voor
het eindsignaal scoorde R.Valk het win-
nende doelpunt (2-l). Keeper D.Valk stak
die dag in grootse voÍm. rly'at de rest van
het seizoen betreft werden er maar heel
weinig punten meer veroverd. Ook
Akkrum mocht na een aantal jaren einde-
lijk weer eens van Oldeboorn winnen.
Een tussentijdse vriendschappelijke wed-
strijd tegen WWS ging ook al met forse
cijfers verloren. Thuis tegen Robur speel-
de D.Valk zijn voorlopig laatste wedstrijd
voor Oldeboorn en zou zijn carrière
voortzetten bij WSV (Apeldoorn).
Inmiddels veilig stond er nog een reisje
naar Geel Wit (Ameland),evenals Black
Boys,Akkrum en Sport Vereent gepromo-
veerd, op het programma. Met Jan

v.d.Wal als debuterende doelman werd
het seizoen weinig eervol afgesloten met
een 6-1 nederlaag. In de eindrangschik-
king wist men alleen Bakhuizen en Robur
achter zich te laten. A.v.d.Laan fungeerde
als vaste grensrechter en deed dat tevens

bij het zaterdagelftal. Tot de ''zekere" spe-
lers behoorden verder nog Honkie de
Jong, T.v.d.Meer,
E.Riemersma,H.Nieuwland,J.Meester en
B.Oostcrbaan. Ook
H.W.v.d.Krieke,G.Visser en
T.v.d.Meulen speelden een aantal wed-
strijden mee. S.Teunissen maakte even-
eens deel uit van de selektie en Koos
mocht nog een keer invallen. "Mar dêr
wol ik it hjir eÍkes net oer ha" zou
J.v.d.Berg wel schrijven. Deze zoon van
de vroegerè Beetsterjeugdleider en ook
nog kapper (al in een vroegtijdig stadium
het meeste haar van Jan "gekocht")
"Sanelle" was inmiddels als nieuwe trai-
ner voor het volgende seizoen vastgelegd.
Ooit, in de vroege zestiger jaren, kwam
hij als Blue Boys-speler voor een oefen-
wedstrijd even.om de hoek kijken in de
Boarnster kleedkamer en mochten we tus-
sen hem en een Oldeboom-speleÍ een

kleine nabeschouwing over "the night
before" aanhoren.
Thans gaat schrijver dezes proberen dit
werkstuk op een diskette te prutsen en
mag het wat hem betreft wel even duren
voordat er weer een clubblad verschijnt.
Wordt dan wellicht vervolgd,

Gefeestvierd werd er eveneens in het sei-
zoen 1980-8 I en er was zelfs een heuse

feestcommissie in het leven geroepen,

welke bestond uit Joh.Spoelstra,

T.v.d.Meulen en Jolle van Kalsbeek.
De feestavond vond plaats op 2l febr. ter
gelegenheid van het feit dat Jolle en

Roelie 24 jaar getrouwd waren. Sint Pieter
verscheen ook op het appel en wenste met
diverse personen een woordje te wisse-
len. Een paar weken later bleek hij nog
steeds over een verblijfsvergunning te

beschikken, toen we hem "ergens" in
Akkrum wederom troffen en het er nog
even over hadden. O.l.v. A.v.d.Meulen
werd de trekking van de grote verloting
verricht en de hoofdprijs ging naar Ria de
Boer. Ter plekke mocht F.Kleefstra een

radio-cassetterecorder in ontvangst nemen
("Vielen Dank, Sinterklaas").
J.Nieuwland wist beslag te leggen op de
schutjasbeker, terwijl R.Rinsma bij een

tweede schutjasavond de eerste prijs won.
Een nieuwe terreinknecht werd gevonden

in de persoon van'A.Haayes. "Graddus "
de Vries kwam het redaktie-team verster-
ken en A.Nijholt startte dat seizoen met
het schrijven van het overzicht. In okt.
werd de heer F.Noordenbos tot penning-
meester benoemd en volgde hiermee deze

stukjesschrijver op. Na het seizoen kwam
er ook een nieuwe secretaris de plaats van
Joh.Spoelstra innemen. Dit betrof
J.Mijnheer, aan wiens scheidsrechtercar-

rière inmiddels een einde was gekomen
nadat hij de attributen dan wel niet aan de
wilgen had gehangen maar wel met een

sierlijke boog in de Boome had gedepo-
neerd. Hij kwam tot deze daad vanwege
wat al teveel kommentaar op zijn leiding
na één van de destijds vermaarde wed-
strijden van het bierelftal van Hotel
Goerres. Twee spelers ondernamen met
behulp van een roeibootje nog een zoek-
aktie maar het resultaat was slechts dat de
halve Weaze het bed verliet om te kijken
wat er aaÍl de hand was. Maar we waren
bezig met de bestuurlijke mutaties van

destijds en ontdekken in de volgende jaar-
gang dat ook J,van Kalsbeek uit het
bestuur verdwenen bleek te zijn en was

opgevolgd door T.v.d.Meer, die als func-
tie jeugdconsulent had gekregen.

7n zijnwe thans aangeland bij het seizoen
1981-82 en Oldeboorn moest het in de
eerste klasse FVB opnemen tegen Black
Boys,Geel
Wit,Haulerwijk,Robur,Bakhuizen,Tersch
elling,HDT,Mildam,Akkrum,Langezw aag
en Sport Vereent. Het seizoen daarvoor
had Oldeboom net naast de derde promo-
tieplaats gegrepen maar dit keer zouden er

maaÍ even vier ploegen promoveren en

behoefde er maar eentje te degraderen.
Men kon zich echter bij lange na niet in de
strijd om de promotieplaatsen mengen en

ze moesten zelfs nog alle zeilen bijzetten
om de fatale laatste plaats te ontlopen. In
de voorbereiding werd er o.a. tegen het
door B.de Vries gerainde Boornbergum
gespeeld (uitsiag 2-2), bracht Apollo
(Noord-Holland) een tegenbezoek aan

Oldeboorn en nam men voor de vierde
keer deel aan het toernooi in Dronten. Het
echte werk begon in Sneek tegen Black
Boys en na aanvankelijk behoorlijk tegen-

stand te hebben geboden liep de score het

laatste halfuur flink op en werd het ten-

slotte een 6-l nederlaag. Het elftal was

weer enigszins verjongd maar in het ver-
dere verloop van de kompetitie maakten

een paar routiniers hun rentree. In een

poging P.Tysma enig verantwoordelijk-
heidsgevoel bij te brengen was deze door
trainer W.Huisman tot aanvoerder gebom-

bardeerd, maar vanwege een blessure

moest hij al spoedig voor langere tijd
afhaken. De volgende wedstrijden waren
de resultaten zeer wisselvallig. Tegen

sterker geachte ploegen werden soms
punten gepakt maar daarna liet men het

tegen op papier zwakkere tegenstanders

weer volledig afweten. Met de opstelling
weÍd voorlopig nog driftig geexperimen-
teerd. In okt. stond de reis naar

Terschelling op het programma en in
tegenstelling tot de wedstrijd in het voof-
jaar kon er nu geen sprake van een uitbun-
dige terugtocht zijn. Men moest er met
5-2 aan geloven en R.Valk mocht, niet
voor de eerste keer in zijn loopbaan,
vroegtijdig de kleedkamer opzoeken. De
derby Oldeboom-Akkrum kon hij langs

de lijn bekijken maar maakte zich ver-

dienstelijk door een lang verslag van deze
wedstrijd te schrijven. Oldeboom liet zich
van de goede kant zien en won door doel-
punten van H.Oostérbaan en L.Poepjes

met 2-4. Ex-Boarnster A.Dijkstra miste
(ook in tweede instantie) een strafschop

voor de Akkrumers. Deze overwinning
had men gezien het schamele puntentotaal
(vijf uit zeven) hard nodig. Door vervol-
gens ook mel2-0 van Bakhuizen te win-
nen werkte men zich weer iets verder
omhoog. Echter niet voor lang, 'rvant alle
daaropvolgende wedstrijden tot de winter-
stop gingen verloren. Tijdens deze winter-
stop werd A.Nijholt tot leider benoemd,
nadat J.Mijnheer deze functie een tijdlang
had waargenomen. Na de hervatting van
de kompetitie moesten er weer een paar

spelers zonodig op wintersport. Thuis
tegen Sport Vereent liet men een riante 3-

I voorsprong in de laatste vijf minutcn
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ZWART. WIT

Op bijgaande foto zien we het "nieuwbakken" derde elftal dat dit seizoen aan een opmerkelijke opmars,bezig is. Helaas voor
hen werd de najaarscompetitie vier wedstrijden voor het einde door de weersomstandigheden beeïndigd. Hopelijk weten ze na
de winterstop de uitstekende resultaten voort te zetten. De foto werd gemaakt door Wendy. Staand zien we v.l.n.r. Jan
Bethlehem, Thomas Voolstra, Jeroen Witteveen, Augustinus Spoelstra, Ellert Quané, Henk Vink, Marcel Veerman en Jan v.d.
Woude. Gehurkt v.l.n.r. Wilvo Vink, Hans v.d. Krieke, Johannes Poepjes, Fedde Spoelstra, Udo Dijkstra, Roelof Tijsma, Alex
v.d. Berg en Thijs v.d. Berg.

"'u

SPORTVRIENDEN!!!!

Graag wil ik u opmerkzaam maken
op een wel zeer heuglijk feit. Het is
de bedoeling dat op 6 febr. a.s. een
zeer gewaardeerde laacht binnen
onze vereniging zijn rentree op het
heilige gras zal maken. Als regelma-
tig bezoeker van de wedstrijden van
ons vlaggeschip, het eerste elftal, is
het altijd al een groot genot om deze

twaalfde man te bewonderen. Met
gracieuze handbewegingen en in
prachtige draf bedient hij het vlagje.
Voor elke scheidsrechter is hij een

stevige ondersteuning. Na een lange
afwezigheid binnen de witte lijnen,
wegens diverse zware blessures,
komt hij terug. Met doorzettingsver-
mogen en geduld heeft hij aan de

comeback gewerkt. Het zou dan ook
zonde zijn dat dit gebeuren onopge-
merkt voorbij zou g€um. Daarom is
het de bedoeling dat heel voetbalmin-
nend Oldeboorn en speciaal de lief-

hebbers van de heerlijke strakke cor-
ners, de mooie traptechniek en het
fantastische spelinzicht van deze jon-
geman zijn eerste wedstrijd sinds lan-
ge tijd bijwonen. Dus: 6 februari om
12.00 uur Heerenveen 5 - Oldeboorn
2, de geplande rentree van >>.TAN
VISSER <. Mocht u niet in staat zijn
te komen bij deze feestelijke gelegen-

heid, wees dan niet geneurd. Op zon-
dag 13 febr. a.s. zal hij voor het
thuispubliek zijn kunsten vertonen.
13 febr. 10.30 u. Oldeboorn 2 - FC
Wolvega 5. Dus, tot ziens bij één van
deze wedstrijden. De publieke onder-
steuning zal door Jan hooglijk geap-
precieerd worden. Als de

belangstelling groot genoeg is wordt
er nagedacht over het oprichten van
een fanclub, die zich als doel stelt het
aanmoedigen en promoten van Jan.

TIPS VAN :
DE KROMME:

- Je beste vriend moet op.het veld je
beste vijand kunnen zijn.
- Rivaliteit mag nooit orrgezonde vor-
men aannemen. Frobeer een ander te
waarderen.
- Durf je luitiek te uiten, maar doe
ook aan zelfkritiek.
- Beken de dingen dieje fout gedaan

of fout gezien hebt.

Volgende keer meer tips
van "de Kromme",

Een supporter



In onze rubriek "Interfjoetje" deze keer een profielschets van: één van onze grote talenten die momenteel

uitkomt in de E2-pupillen. Een zevental dat voor de winterstop het kampioenschap wist te behalen. Uw
aandacht graag voor....

Naam: Remco Rijskamp
Geboren: 12-3-1985

Speelt in: E2

Gespeeld in: Fl
Roken/alcohol: nee

Kan sex voor de wedstrijd: hi-hi-hi

Beste boek: Jurassic Park (het filmverhaal)

Beste film: Dennis the Manage

Beste acteur en/of actrice: Amold Swarchenecker

Lievelingskost: broodje harnburger

Hobby's: voetballen en vissen

Mooiste rouw en/of man:
Favoriete club:
Favoriete speler:

Welke club wordt dit seizoen landskampioen: Ajax
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:

Televisieprogramma:
Favoriete tv-presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete radiozender:

Favoriete dis$ockey:
Favoriete muziek:
Favoriete andere sport:
Onderschatte voetballer :

Overschatte voetballer:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:

AC Milan
Dennis Bergkamp

PieterAte Kalsbeek
DickWesterhoven

De Schreeuw van de Leeuw
Peter Jan Rens

Hans Kazan
Radio Tien Gold

house

tennis
August Faber
Harke Hartmans
naar Euro Disney
alweer een zusje (Iris)

Beste kranítijdschrifl Dinosaurus

Slechtste kranVtij dschrift :

Eenhekelaan: uitschelden

Bewondering voor:
Kwal van de voetballerij:
V/ie zou je wel eens willen ontmoeten: Dennis Bergkamp

Wie nodig je niet uit op je verjaardag: iedereen is welkom als ze mÍur een kadootje meenemen

Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn:
Wat zou er moeten veranderen
binnen de v.v. Oldeboorn: schonere kleedboxen

Voetbal is: met elkaar kampioen worden

\Mat je verder altijd al kwijt wou: nee, niks



SAMENSTELLING BESTUUR SEIZOEN 1 993.1994.

Secretaris........... Kees v.d. Velde tel. 1799
Penningmeester....... Binne Oosterbaan tel. 1768
(tevens vice voorzitter/kantinezaken/ledenadministatie)

COMPETITIE.INDELING
VOORIAARSREEKS

OLDEBOORN 3/4 EN A-
.IUNIOREN.

A./B Combinatie A-junioren.
2e Klasse H (112).
01 Haulerwijkse Boys A1 10.00 u.
02 Drachtstei Boys A3 10.30 u.
03 Tijnje Al 1.0.00 u.
044/B Combinatie A1 14,00 u.
05 Waskemeer Al 11.00 u.
06 Drachten A2 12.45 n.

Oldeboom 3.
4e Klasse C (821).
0l Nicator 7 9.00 u.
02 L.A.C. Frisia 7 9.00 u.

03 GAVC 5 12.15 u.

04 Oldeboorn 3 11.00 u.

05 WZS 7 10.00 u.
06 Warga 4 10.30 u.

Oldeboorn 4.
4e Klasse Q (835).
0l Oldeboorn 4 10.00 u.

02 s.c. Joure 8 12.30 u.
03 Akkrum 5 10.00 u.
04 Irnsum 5 12.00 u.
05 FFS 4 10.00 u.

06 Renado 6 12.00 u.

Kantinecommissie.

Catharina Bethlehem.. .tel. 1921

Wedstr. secr...,..... Piet Tijsma
(tevens redaktie clubblad)
Onderhoudscommissie.. Haaye v.d. Heide

Jeugdbestuur.

Voorzitter........... Geert Beimin
Secretaris........... Sipke Vink
Penningmeester....... JelleWierda

Joukje Dijkstra.......
Alie Veerman.................
Froukje Fokkema....

Sponsorcommissie.

Geert Beimin
Jan v.d. Woude.

te|.1807

tel.1525

tel. 1876
1e1.1294
tel. ----

tel. 1528
tel. 1738
tel. 1667

te1.1876
te\.1772

lngezonden door Jildou Tysma
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WBDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN
stz - 27t2.

ZATERDAG5FEBR.
ltz 539 A/B COMB. Al - DRA.BOYS A3 14.00 U. J. ROOKS (}.{IIB.)

ZONDAG6FEBR.
801 503 OLDEBOORN 1 - WSPOLIA 1 I4.OO U. H. BONTHUIS
818 594 HEEREI\N/EEN 5 - OLDEBOORN 2IL.OOU.
821 257 OLDEBOORN 3 - LAC FRISIA 7 11.00 U.
835 300 FFS 4 - OLDEBOORN 4 10.00 U. (WORDT UITGESTEL-D????)

ZATERDAG l2FEBR.
TI2 

'4ITIJNJEAl 
- A/B COMB. A1 1O.OOU.

ZONDAG 13TtsBR.
801 503 UDIROS 1 - OLDEBOORN I 14.OOU. T. TIELKEN
818 594 oLDEBOORN 2 -F.C. WOLVEGA 5 10.30 U.
821 259 GA\IC 5 - OLDEBOORN 3 12.15 U.
835 299 OLDEBOORN 4 - RENADO 6 10.00 U.

ZATERDAG l9FEBR.
ll2 541AlB COMB. A1 - WASKEMEER Al 14.00 U. B. REITSMA (NB)

ZONDAG20F.EBR.
8OI 504 OLDEBOORN 1 - BLACK BOYS 1 14.00 U. J.C. BROUWER
818 592 S.C. JOURE 6 - OLDEBOORN 2 10.30 U.
82t Z'9oLDEBOORN 3 - V/ZS 7 I 1.00 U.
835 3OO AKKRUM 5 - OLDEBOORN 4 1O.OO U.

ZATERDAG26FEBR.
112 539 HAULERWUKSE BOYS AI - AiB COMB. A1 1O.OO U.

ZONDAG 27 FEBR.
801 501 SPARTA'59 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U. L. POSTMUS
818 595 oLDEBOORN 2 - WZS 4 10,30 U.
821 257 NICATOR 7 - OLDEBOORN 3 9.OO U.
835 299 OLDEBOORN 4 - IRNSUM 5 IO.OO U.

WINTERSTOP JEUGDTEAMS :

C/D/E/F JUN.IPUP.T^,I 26 -2- 199 4

ZAALVOETBAL APOLLO ENGINEERING.

MAANDAG 7 FEBR. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
022 APOLLOENGINEERING 1 - SPIKERBOOR'87 3 22.IOU.

MAANDAG 21FEBR. WIT ZWARTHAL SNEEK.
022 SC JOURE 2 - APOLLO ENGINEERING 1 21.10 U.

DINSDAG l MAARTDE TWINE GROU.
422 IRNSUM 1 - APOLLO ENGINEERING I 2I.50 U.

DENK OM DE \ryEDSTRTIDVERSLAGEN! ! ! ! !

PROGRAMMA STAAT OOK IEDERE WOENSDAG IN DE
MIDFRIESLANDER!!!
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ÀKKRUM

8.00 - 8.2A
8.20 - 8.4C
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
12.00 - 12.20
t2.20 - L2.40
12.40 - 13.00
13.00 - 13.20
13.20 - 13.40
D-JI,NTOREN
13.40 - 14.00
14,00 - 14.20
14,20 - 14.40
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
17,00 - 17.20
t7,20 - yI.40
17.40 - 18.00
18.00 - 18.20
18.20 - 18.40
18.40 - 19.00

ORGÀNISÀTIE :

ÀKKRtJ!,l

GÀVC lE
GÀVC 2E
GÀVC 2E
SDS 3E
GÀVC 2E

- OOSTERL lE
- sDs 2E
- 

qne rF

- T{ÀRGÀ 1E
- WÀRGÀ lE

ÀKKRW 2E - SDS 3E
}J(KRUM lE - I{ÀRGÀ lE
GÀVC 2E - sDS 3E

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

r0.00 - 10.20
10.20 - 10.40
10.40 - 11.00
11.00 - 11.20
11.20 - 11.40
11.40 - 12.00
L2.OO - t2.20
L2.20 - !2.40
12.40 - 13.00
13.00 - 13.20
13.20 - 13.40
13.40 - 14.00
14.00 - 14.20
L4.20 - L4.40
14.40 - 15.00

19 FEERUÀRI

ÀKKRIJM lC
sDs lC
AKIRIJU 1C
ÀKKRIJI{ 2C
IRNSIJI'í 2C
ÀKKRUU 2C
}IÀRGÀ 1C
ÀKKRU}I 2C
IRNSW 2C
IRNSUU 1C
OOSTERL 1C
IRNSUil 1C
WÀRGÀ 2C
IRNSUI{ 1C
oostERL lC
IRNSU!.| 1E
OLDEB@RN lE
OLDEBOORII 2E
IRNSIJU 1E
OLSEBOORN lE
OLDEAOORN 2E
IRNSIJM lE
OL)ËBOORN 1E
OLDEEOORN 2E
IRNSIJM lE
OLDEBOORN lE
OLDESOORN 2E
hrÀÊGÀ 18
o,/E coME 18
WARGÀ 1!

12.40 - 13.00
13.00 - 13.20
13.20 - 13.40
13.40 - 14.00
14.00 - 14.20
74.2A - 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 :

ÀKKRUM

8.00 - 8.20
8.20 -'8.40
8.40 - 9.00
9.00 - 9 .20
I .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
12.00 - 12.20
L2.20 - L2.40

15.00 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
16.40 - 17.00
17.0a - L7.20
L7.2A - 17.40
17.40 - 18.00

ÀKKRIJM 2E - I{ÀRGÀ 1E
ÀKKRUU lE - 5D5 3E
VERLIEZERS-POULE 2

7^ -78
8À -887A _88
8À -?B9À -7810A - 88

10À - 78
9À -887À -98_

. 8A -tot
8À -98! 7\ -1089À -9810À - 108
9À - 108

10À - 98

6ÀVC

ÀKKRL'M lF
ÀKKRUM 2F
ÀKKRIIM lF
ÀKKRUM 2F
OOSÏERL lF
JRNSU!,Í 2F
SDS 1F
OOSTERL lF
IRNSUM 2F
OOSTERL lF
IRNSW lF
IRNSIJM 2F
OLDEEOORN rF
OLDEBOORN 2F
INNSU}I 2F
OLDEBOORN 2F
OLDEBOORN 2F
IIQ(RUU 18
liRXBt U 28
ÀIfiNUM 18
ÀKKRW 38
OOSTERL 18
ÀKKRtl},Í 18
ÀXKRUI,! 38
IRNSUM IB
ÀKKRIJM 18
ÀJfiRlJM 3E

OOSTERLITTENS

26 FEBRUÀRI

IRNSTJM lE
OLDEIOORN 1E
ÀKKNU}T 2E
ÀKKRW 2E
GÀVC 1E
ÀKKRIII.{ lE
ÀKKRW 2E
ÀKKRW lE
IRNSt,!.t tE
ÀKKRT,,II{ 1E
OLDEEOORN lE
ÀKKRI'{ 1E
OLDEBOORN 2E
GÀVC 2E
ÀKKRW 2C
ÀKKRUtt 1c
Glvc 1c
ÀKKRIJM 2C
ÀKKRT'H lC
OOSTERL 1C
ÀI(I(RUM :,C
WÀRGÀ 1C
oosTsRL 2C
ÀKKRUïI{ lC
oosTsRL 2C
IRNSUM 1C
]RNSW 2C
IRNSLM 1C
O/B COI'ÍB 1C
]RNSW 2C
IRNS|I[! lC

ORGÀNïSÀTIE : €ttE€€t9Rrl

N ,. B.e /s
-/

2.40 - 13.00
3.00 - 13.20
3.20 - 13.40
3.40 - 14.00
4.00 - 14.20
4.20 - 14.40
4.40 - 15.00
5.00 - 15.20
5.20 - 15.40
5.40 - i6.00
6.00 - 16.20

16.20 - 16.40
16.40 - 17.00
L7.90 - L?.2A
r7.20 - 17.40
17.40 - 18.C0
18.00 - 18.20

ii'-

Resterend programma mid, Fryslán toernooi
5 FEBRUÀRI

ÀKKTUI,Í lE - SDS lE
AKKRUM 2E - SDS 2E
GÀVC lE - cnc lF
ÀKKRU!,T 1E - SDS 2E
ÀI{KRUU 2E - OOSTERL lE
GÀVC 1E - sDs 2E
ÀKKRUI.I 2E - sDS IE

- sDs 1c
- o,/B CO].{B 2C
- o/B coMB 2C
- wlR€À lC
- o/B coMB 3C
- IRI{SW 2C
- o/8 coMB 3C
- o,/B CO!48 3C
- wÀR6À 1C
- wÀRcÀ 2C
- o,/B coMB 4C
- oos?sRl. 1C
- o/B COMB 4C
- o/B cotr[B 4c
- wÀFGÀ 2C
- sDs 2E
- sDs lE
- sDs 2e
- sDS lE
- sDs 2E
- sDs lE
- cnÉ ?F
. IJÀRGÀ 1E
- sDs 3E
- I{ÀRGÀ 1E
- sDS 3E. WÀRGÀ 1E
- o,/l coMB 18
- o/B COME 2E
- o,/8 COMB 28

OOSTEREND 12 FEBRUÀRI

8.90 - 8.20 ÀKKRur\Í 1C - IRNSUM lCs.2o - 8.40 l'rKRrJr.í 2c _ elvè jc--
9.40 - 9.00 ÀXKRUTÍ 1C _ xxnw zc
?.99 - s.2o rRNsw 1c _ ervC zc-
?.2o - s.4o ÀKKR.w lc _ ervè iè9.40 - 10.00 ÀKKRUM 2C _ rmrsult rc1o.oo - ro.2o GÀvc 2c _ srs rC --

10.20 - 10.40 sDs 1E _ sDs 2E10.40 - 11.00 SDS 2E - qne 
"FD-JUliroREN wilrxlans-por-rr

11.00 - 11 .20 1À - lE
11.20 - 11.40 1À _ 2B
11.40 - 12.00 2A _ 18t2.00 - 12.20 1À - 38
L2.20 - L2.40 2A - 28
12.40 - 13.00 lt - 3À
13.00 - 13.20 2A _ 38
13.20 - 13.40 28 _ 3À
13,40 - 14.00 3À - 38

ORGÀNISÀTIE ; SDS

6R0Ut{ t9 FEBRUÀRI

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 - 11.4Q_
11.40 - 12.0ó
12.a0 - 12.20
L2.20 - L2.40

- sDs 2F

- SDs 2F
- sDs 1F
- IRNSUM 1F
- sDs 2F
- IRNSUM lF
- OLDEBOORN lF
- sDs 2F
- OLDEBOORN IF
- OLDEEOORN 2T
- OOSTERL 1F. IRN5UM lF
- OOSTERL 1F
- OLDEBOORN 1F
- OOSTERL 1F
- ÀKKRIJI.í 38
- OOSTERL 1E. IRNSUI{ 18
- ÀKKRW 28
- IRNSW 18
- f,KKRt&í 28
- OOSTERL 18
- ÀKKRIJII 28
- OOSTERL 18
- IRNSIJ!{ 1B

- GÀVC 1Ë
- 6ÀVC lE
- IRNSIT{ lF. OLDEBOORN 1E
- OLDEBOORN 2E
- IRNSI.'M lE
- OLDEBOORN 2E
- OLDEBOORN 1E
- GÀVC 2E. OLDEBOORN 2E
- GÀVC 2E
- aocEDt . F

- GÀVC 2E
- OOSTERL 1E

- GÀVC 1C
- sDs 1c
- OOSTERL 1C
- wÀRGÀ 1C
- 

êhê lF

- ooSTERL 2€
- o/B C0M8 4C
- ttÀRGÀ 1C
- o/B coMB 4C
- o,/B COMB 4C
- o/8 coMB tc:
- o/8 colÍB 2c
- IRNSW 2C
- o/B coMB 2C
- o,/8 COMB 1C
- 0/B COIÍB 2C

UITSLÀG
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