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NACOMPETITIE OE..?

Zandag 15 mei a.s. vindt er op ons sportcomplex de allesbeslis-

sende wedstrijd plaats om promotie of deelname

aan de nacompetitie of....?

Deze wedstrijd gaat tussen

Oldeboorn l. en Langezwaag 1.

Aanvang is L4.00 uur.

Komt Allen!!!!

STAND HOOFDKLAS ZONDAG PER 8 MEI.

OF\ryORDT

KOPIE
INLEVEREN VOOR

1. Donkerbroek 2I-31 58-32

(kampioen) 
l

2. Haulerwijk 21-27 44-32

3. Oldeboorn 2l-25 53-41

4. Bakhuizen 21,-25 49-45

5. Westhoek 2l-23 45-2'7

6. Oldeholtpade 19-21 29-31

(1e periodekampioen)

7. Robur 2l-t822-29
8. Langezwaag 2l-1828-40
9. Udiros 2l-17 33-47

10. Sparta'59 2O-t6 46-45

11. BlackBoys 2U1629-36
12.Wispolia 2l-1t36-67

Uit deze stand blijkt wel hoe span-
nend het nog gaat worden zondag 15

mei a.s. wanneer de laatste competi-
tieronde zal worden gespeeld.

Zondag j.l. wist Donkerbroek reeds

beslag te leggen op de titel, maar ook
de nummer twee in de eindrangschik-
king komt in aanmerking voor recht-
streekse promotie naar de KIIVB.
Het resterende prograrnma luidt voor
zondag a.s.:

Sparta'59 - Udiros
Oldeholtpade - B akhuizen
Oldeboorn - Langezwaag
Haulerwijk - de Westhoek
Robur - Wispolia
Donkerbroek - Black Boys
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GAVC 5 (elleboogspecialisten) - Oldeboorn,3(fairplay team).
é,'

Na een week wn afiuezigheid moch-
ten wij vandaagdonderdagls aplil
de knolletuin van Grou in. Ze willen
alles hebben in Grou, een atletiek-
baan-Philips-Evenementenhal en niet
te vergeten de kameleon. Maar een
paar fatsoenlijke voetbalvelden blijkt
nogal moeilijk te zijn voor deze
"randdebielen". Vandaag traden voor
ons op als gastspeler Bollie van Liz,
Gerke I*ppehiem en de Mystery
Gast. Nu gaat de pen even naar Sietse
Akkerman. IIij wou graag een beetje
invloed hebben op mijn prachtige
(dat ben ik dus reeds, Nintendo) ver-
slagies. Nu we het toch over
Nintendo hetben, hij stond vandaag
onder zeer grote druk (en op voor-
stopper) want zijn vader en broer
waren ook getuige van Nintendo zijn
verrichtingen. Na vanavond zullen
we die dus niet wi:er op de voetbal-
velden zien, want hij vloekte hemel
en hell bijelkaar, en dat terwijl we
nog mÍrar aan het intappen waren.
Nu dan de weds&ijd, overigens bij
winst van Grou zouden ze volgens
hun kampioen zijn en dat terwijl ze
maar 2 punten voor stonden en er
altijd nog 3 wedstijden gespeeld
moeten worden. Tellen blijkt ook al
moeilijk te zijn voor deze verwaande
J.O.V.D.-ers. Voor de mensen die
niet in politiek geinteresseerd njnz.al
ik even uitleggen wat J.O.V.D-ers
zijn.Dat zijn dus de jonge WD-ers,
maar het woord mietjes was ook op
z'n plaats geweest, aangezien ieder-
een dat woord wel snapt en dan weet
ook iedereen dat we het over
Grousters hebben. De wedsnijd

begcin rampzalig. Onze keeper, die
eerst een paar ballen onschadelijk had
gemaakt, raakte in paniek toen Gerke
de bal terug speelde, hij dacht maar
één ding, ik zal Floris Jan zijn kop er
wel even afschieten, maar dit pakte
verkeerd uit, de bal raakte z'n hoogte-
zonbilletje en rolde in de goal. Maar
niet getreurd dat doen wij wel. Grou
was in het begin veel feller dan ons
en schuwden lichamelijk geweld niet.
Na een paar kansjes over en weer
dacht Joris, broer van Floris Jan, laat
ik ook eens een keer schieten en via
de paal was het 2-0. Heel liberaal
Grou zong "maak die socialisten
dqod". Toen werd Jan van Jelke wak-
ker en het slagveld veranderde in een
sprookjestuin. Jan van Jelke, pacifist
in vredestijd, hapte eerst Martin
Bolkestein onder z'n reet en gaf de
bal op maat voor waardoor Sietse
Akkerman tegenscoorde, 2- 1. Twee
minuten later tijd voor aanstellerij,
Jentje gaat piepen, dit keer is het zijn
Nintendo niet en het gaat erin als zoe-
te koek bij de scheids, penalty. Jan
v.d. Woude knalt de bal erin wat2-2
betekent. Rust. En nu de reporter
weer. Ja, ik ben goed om de rust op te
vullen, maar beter iets dan niets.
Gerke z'n hersenpan was al danig
gekraakt, hij vroeg waaÍ z'n wiendin
was. OokvoorJan v.d. W. kwamde
rust als gen)epen, hij moest nl. poe-
pen, dus u raadt het al waar we de rust
hebben doorgebracht (prijsvraag, met
dit keer als hoofdprijs een Cd van
Olga Lowina af te halen bij
Platenshop "Doof 'o.l.v. direkteur J.
Nintendo). Dit was weer de nodige

bladvulling, want anders kunnen we
weer 2 maanden op een voetballsan-
tje wachten. De tweede helft werd op
het scherpst van de snede gespeeld,
het kon alle kanten uit behalve de
goede. Maar gelukkig was onze
keeper in een uiEnuntende vorm. De
reden van deze uitblinkende vorm
was z'n medespelerJ. rffitteveen, die
speciaal uit Amersfoort was teÍugge-
komèí voor een helft voetbal. Hij
had ook gerekend op een forse
onkostenvergoeding, maar daar kon
hij dus naar fluiten, want als je je
eigen ploeg zo in de problemen
KUNT brcngen dan moetje geld
toegeven om iiberhaupt te mogen
voetballen. Maar de spitsen van bei-
de ploegen waren niet echt op dreef
doordat het veld zo slecht was. Er
was geen controle meer over de bal,
zodat de ballen links enrechts naast
de palen gingen. Ook wisten we
Willem van K. op één goede aktie te
behappen, maar deze lans werd
wederom knullig om zeep geholpen
zodat...(nu twiet twiet weer) nee ik
niet maar Nintendo.2-2 bleef het en
de bloemen konden weer naar de
Korti worden teruggestuurd. Er
mocht één roos, gegeven door de
leukste Grouster die erbij was (het
was'hun wouwelijke leidster) mee
naar Oldeboorn en daar zitten we nu
als 14 kleuters omheen. Dit was het
voor nu; Oogies dicht en snaveltjes
toe.

Hoogachtend
Nintendo (zinnen met spelfouten)
Reporter (zonder fouten)

1. Haaye v.d. Heide ' 5692 @eker)
2. Yde Sinnema .5623

3. Joukje Dijkstra 5478
4. Marion Watzema 5386
5. HenkVink 5308
6. Kees Kalsbeek 5289
7. Janco Voolsha 5048
8. AlbeÍNijholt 4960
9, SjoukjeKerkstra 4864
10. Amarins v.d. Heide 4672
11. \ilatze Watzema 4595
12. Gerke ván Kalsbeek 4472
13. WimBethlehem 4446
14. AnkeRiemersma 4399

15, Cor Dijkstra
16. Jeroen ïVitteveen
17. WilcoVink
18. Anno Bergsma
19. Sierou v.d. Heide
20. Johan Fokkema
21. Kees v.d. Velde

4382
4344
4t5t
3999
3942
3879
3663
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Oldeboorn 3 - Wi; Zij"Stoethaspets 7.
Allah is groot. Haaye is klein. Dit wil
ik eerst eens kwijt. Zaterdagavond,
een belangrijke avond voor mij,
begint de voorbereiding voor de wed-
strijd van zondagmorgen. Maar dit
was geen gewone zaterdagavond,
wanthet was 30 april Queensday. Dit
betekent dat er weer van alles te bele-
ven is. Oranjebal bij Trix en Houten
Claus en nu dan het ergste wat een

mens kan overkomen House Party in
het Medium. Ik had in gedachten een

lekker rustig avondje kijken naar het

Songfestival en live aanwezig te zijn
om te kijken hoe ïVilleke afgaat (ze

had bijna 0 fouten, alleen Oostenrijk
ontdekte er toch nog 4?!i !). Maar ja
de vriendin wil ook wat, lekker hou-
sen. Aarigekomen aldaar schieten de
tranen in mijn ogen, watzie ik daar;
Witteveen, Mulder, Ellert Q. Thijs
v.d. B. en niet te vergeten Jan van
Jelke zijn daar t-run conditie aan het
verknallen. Jumpen, diven, pogo en

alles wat onze lieve'heer verboden

heeft. Dit belooft wat. Na circa 1 uur
heb ik het wel gezien en keer huis-
waarts. Om weer mens te worden, is
het tijd om RTL+ te kijken, naar de
wekelijkse film Ontdek je Plekje
(alleen kenners weten waar ik het
over heb). Zondagmorgen kwart over
tien snel naar de kantine om een bak-
kie koffie om het gebonk in mijn kop

weeknummer: elftal:
19.............. 3e

20.............. 2e

21.............. 1e

Sleutel van de kantine kan worden
afgehaald bij Alie Veerman
Benedictusstr. 23 of Piet Tijsma S. de
Grootstr. 26.De sleutels van de

kleedkamers hangen in de witte kast
in de keuken van de kantine. De slang
en de schoonmaakmiddelen liggen in
de nieuwe kleedkamers in het CV-
hok. Voor het schoonspuiten van de
oude kleedkamers kan men de slang
door het gat bovenin het CV-hok ste-

ken, zodat men ook de verste oude
kleedkamer kan bereiken.
Vy'el gaarne het sanitair goed schoon-
maken. Volle vuilniszakken legen, en

in het voorraadhok achter debar zet-
ten. Lege vuilniszakken liggen onder-

kwijt te raken. Na ongeveer 10 minu-
ten komt de eerste ploeg housers bin-
nen. Ja, ik als lijder/coach zie de bui al
hangen en roep naar mijn mede lijder
dit wordt vissen. Marcel mocht van-

daag een opstelling maken en dat is
hem wel toeverhouwd, 12 MAN in de

eerste helft. Overigens speelde Sietse
(Jeppe) Akkerman eerst met het 4e in
Akkrum om daarna snel huiswaaÍs te
keren om nog een helft met het derde
mee te SPELEN. Want wie de eerste

helft had gezien, weet waar ik het over
heb. De meeste spelers dachten dat ze

in de speeltuin wÍuen (op een paar na).

De ruststand daar kunnen we kort over
zijn was 0-3. Pauze na 35 minuten,
want v.d. Heide moest naar de plee en

-sommigen van ons moesten een XTC
tabletje hebben bijv. Jan van Jelke.
Niemand waagde het om z'n mond
open te trekken, toch bang voor een

linkse directe. Toch werd het tijd om
iedereen op te peppen, door het vertel-
len van een anecdole. Driejaar gele-

den Oldeboorn 3 - Joure 6, weet u het

nog, ruststand l-6, eindstand 6-6. Op

dat moment komt de scheids binnen
en zegt ik ben leeg, jullie ook? De
tweede helft intussen is Jeppe ook
aangekomen, op dat moment heeft

' Yoko Eagle ook wat gedaan, hij is
gestuikeld over z'n eigen benen.

Strafschop. Deze wordt door Broccoli

in de witte kast. De stoep voor de

kleedkamers schoonvegen.
Scheidsrechtersbox + ballenhok niet
vergeten! Afvoer in de douches goed

doorspuiten, fl onder eraf halen.

Thijs v.d. Berg genomen en hoe! 1-3.
Meteen daarna een publiekswissel
Jeppe voor Thijs. V/at al vrij snel
resulteert in 2-3 doorja Jeppe.

Iedereen en dan ook iedereen begint te
beseffen dat ie op een voetbalveld is
en dat er gevoetbald moet worden. 20
minuten na de rust corner van Jeppe,

deze bal belandt rechtstreeks op de
kop van Thunderdome Jeroen, 3-3.
WZS, toch wel onder de indruk, lie-
pen naar de scheids en zeiden "ze heb-
ben doping gehad, ze moeten plassen
voor een dopingcontrole". Antwoord
van de scheids; "jullie moeten niet
zeiken". Maar er diende zich een

nieuw probleem aan, de spelers
begonnen te denken wat zijn wij toch
goed, resulta at 3 -4. D aarna tijd voor
Jeppe om even aan Marcel te laten
zien hoe je het afmaakt, 4-4.De
scheids dacht, laten we nu maar een

uur spelen, de eerste helft was maar
35 minuten. Dit was net iets teveel
voor dejonge veteranen, want het
werd 4-5. Voor de scheids betekende
dit dathij in de kantine twee smiles
aangeboden kreeg door WZS, een

rooie en een gele. De wedstrijdbal
was aangeboden door Jonkman moto-
ren. Tot ziens en tot de volgende keer.

. 
Nintendo.

P.S. Dit verslag is geschreven onder
protest van Haaye v.d. Heide.

Het bestuur wil gaarne Wiebe de
Roos, Rimmertde Vries en
Meine Veld bedanken voor hun
behulpzaamheid bij het vervaar-
digen van de nodige materialen
voor het bevestigen van de recla-
meborden.

")

Fa. Gebr. Sch iere
Konstruktiewerk

Landbouw -
mechanisatiebedrijf

lJzerwaren en
gereedschappen

Draaiwerk
Telefoon 05663 - 1214
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ZOI{DA6 SENIOREN (51 )
H00FD(LA5 (801 )

1 5V DONXERBROEK
2 HAULÊRI/I3K
3 OLDEBOORN
4 BAKHUIZEN
5 DE I/E9ïHOEK
ó OLDEHOLTPADE
7 LANGEZT,AAE
E ROBUR
9 5PARÏA'5?

1O BLêCK 9OY5
1 1 UDIROS
12 U'ISPOLIA

Z0NDAtj SENlOREN (:, 1 l'
HOOFDKLAS ( 8I]1 )

1 DE I/ESTHOEK 1

? HAULERI'IJI( 1

5 LAI{6EZIJAê6 1

4 BAKHUI ZEt'r 1

5 SV DONXERBROEX 1

I ó OLDEBOORN
7ITIISPOLIA
E BLACK BOYS
9 OLDEHOLÏPADE

1O UDIROS
1 1 ROBUR
12 SPARTA'59

ZONOA6 5'GNIOREN (51
4E XLASsE 0 (6151

8 1 OLDEEOORN
?, AXKRUI'I
3 5.C. JOURE
4 RENADO
5 I RNsUIl
ó F. F.5.

TOTAAL 5TAND
G5 PT U Ï
1Q 27 5l- t0
?0 ?5 41- 31
?g 24 51- 3?
2A ?4 47- 43
19 23 44- 24
17 e0 26- 26
19 "t7 25- 34
19 1ó 21- ?7
18 14 41- 41
18 14 ?7- 34
19 13 29- 47
?0 Í1 t3- 62

PERIODË 3
65r'T V T

I 18- 5
9 15- I
I 11- 5
8 13- 9
5 10- 18
58-9
5 E- 11
3 7-15
? 3- E
2 9-16
1 3- 10
0 ó- 1Í

TOTAAL ETAND
GSPT U T

I 13 t3- 1ó
7 11 ?ó- 11
7 11 2t- 14
a 9 ?4-17
I 2 20-4E
7 A 1l-13

ÏOTAAL STAND
65PT V T

53- 5
6-8

17- ?0
10- 17
7- ?E
6- 21

ZONDAG SENiOREN (51 ]
HOOFDKLAS ( ETIl )

PERIODE 1

65 PT V T

14- 5
?0- 15
?5- 16
19- 10
??- 17
14- 10
13- 16
13- 1E
tó- 1?
9- 1?
E- r5

11- 5l

TOTAAL STAND
G5PI V T

15 ?6- 
'I 16- I

6 18- 11
E 3ó- 19
2 1g- 2A
0 5-50

TOTêAL STAND
65Pï V ï

ZONDAE SENIOREN (51)
HOOFDKLAS ( ET'1 ]

PERIODE ?
65Pï V ï

1 OLDEHOLÏPADE
2 5V DONKERBROEK

* 3 OLDEBOORN
4 DÊ t.IE5ÍHOEX
5 gPARÏA'59
ó BLACr( 00Y5
7 HAULERI.,I JK
E UDIROS
9 BAKHUIZEN

10 R08UR
1 1 LAN6EZ!'AA6
1 ? UJISPOLIA

ZONDAG 9ENIOREN (51
JE KLê558 H (E1E]

1 R,8.5.
? FRIEgLAND
] RENADO
4 JUBBEGÀ

* 5 OLDEBOORN
ó HEERENUE€N
7 U,2.5,
8 F.C. rd0LvE6A
? 5.C. JOURE

10 1,5.C. 1E90
11 BLAUIJHU]5

1 SV DONKËRBROEX
I ROBUR

í 1 OLDEBOORN
4 EAKHUIZEN
5 HAULERI.' I JX
ó SPARTA'59
7 DE UESTHoEK
E OLDETI.OLTPADE
9 LII9POLTA

1O BLACK DOY5
11 UDIROS
1? LANGEZI,JAAG

ó 11 ?3- 5
6S 9- 5
7 9 18-14
7 I lE- 15
7 I 1l- 11
6 6 13- 1l
ó 5 7- ?
5 4 ?-13
7 4 12- 1E
5 3 ê- 11
é 3 7- 1t
6 3 6- 14

TOÏAAL sÍAND
G5PT V Ï
I 17 72- 1E
I 11 11- 19
9 E ?4-31
7 6 30-3?
7 1 11-27
ó 0 7-11

814
I 1t
6 10
E9
E8
88
88
88
87
Eó
85
82

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4

TOTAAL STAND
65PT V ï
17 3? 7?- 17
1E 23 54- l8'ló ?0 40- 30
19 ?0 49- 53
1E 19 67- 49
17 15 4?- 49
17 14 42- 44
17 13 40- 5ó
1ó 11 74- 64
15 1Ë 5tt- ó5
16 ? t1- 45

TOTAAL 5TAND
65Pï V T

?7- &
17- 16
17- 16
13- 1?
il]- 25

ZATERDA6 A-JUNIOREN (OA)
:Ë HLAssE H T11?]

1 TIJNJE A1
. ? I/IAsKE}IEER A1
{ 3 A,/B-COIíBI NAT IE A1

4 HAULERTÁ,, 80YS A1
5 DRACHTSTER EOYS A3

ZATERDAG €-PUPILLEN (Oó)
KLAS 5?2

1 V.U, i. El
? HEËRENVEEN E1
3 AKKRUÍ'I E1
4 THOR 8.1
5 G.A.V.C. E1

* ó OLDEBOORN E1

ZATERDAG C-JUNIOREN (04)
4E KLAssE F (3?E)

1 DE ERIFFiàEN c2
? DRACHÏEN C3
3 DRACHTSïER BOYS Có
4 iIOUTIGEHA6E C1* 5 A./B-COI'IBINATIE C?

ZOHDAG SENIOREN (51)
4É KLASSE C (E?11

1 6.A.V.C. 5
X( ? OLDESOORN 3

3 N]CAÏOR 7
4 W.2.5. 7
5 L,A.C. FRi5IA 7
ó I'IARGA 1

ZATÊRDAG E-PUPILLEN (06]
KLAS 54ó

1 UDIROS E2
2 HEERENU.EOYS E3
] F.C. LJOLVEGA E3* 4 OLDEBOORN E2
5 5PORT VEREENT E.I
ó 5,C. JOURE E4

4
3
4
6
2
5
4
5
6
5
l

4
5
E

ó
5
4

4611-(,
45 6-7
438-9
124-7

711
79
66
76
7B

:7

zAïER0AÊ D.JUNI0REN (rt:,) T0TAAL 5TAiil
]E KLAssE N (?19) G5 PT V T

* 1A,/B-CO'IBINAÏIE B1
2 DRACHTSTER BOYS 84
3 RI]PERKERK 91
4 B.C.V. B2

ZATERDAS D-PUPILLEN (05)
XLAS 412

1 DE BLEssE Dl
:Í 2 OLDEBOORN D1

3 RÊNADO D1
4I,IARGA D1

5 Lr.tr.s. D1
ó v.u,I. D1

J ROTTEVALLÊ
? SPORÏCLUB
] 9V DONKERBROEK

* 4 A/8-COI'IBINATIE
5 DRACHTEN C2
ó BAKKEVEÊN

13 31- ó
10 30- 1?
8 ??- 2?
Ê 17- J7
6 ?6- 3t)
1 íU- 4l

1 AENGI! IRDEN
? IJARGA
3 tRNSUll
4 V.V,I.

* 5 OLDESOORN
ó LANGIJEÊR

TOTAAL sTAND
65PT V I

ó10 ?6- 5
ó10 20- 5
7 8 24-lt
ó ó 17- 11
7 t 2-25
ó í 1-29

7 14
67
77
64
6(.
6?

612 ?6- ó
71? ó0- 5

7 6 23-?0
7 6 ?0-?5
7 4 14-50
ó o t-42

7
ó
6
f
6
ó

7
8
8
E
6
7

ZATERDÊG C-JUNIOREN (04) TOïAAI STAND
]E XLASSE D (]O?) GS PT V T

t)
ZATERDAG F-PUPILLEN (07) TOÏAAL STAND
l(LA9 ó21 - 65 PI U T

c1
cí
c1
cl

c1

F1
F1
F1
F1
F1
F1

71? 2U- 6
7 1E ?3- 10
6 10 20- 10
7 6 lt- 11
7 6 17- 18
8 0 5-41 r E.c.v. cl



X] 6EI'IJZ]GDE UITsLAG
ZATERDA6 F-PUPILLEN (07) TOTAAL 5TAND
KLAS ó3ó 65 PT U T

ZATERDAG F-PUPILLEN (07)
KLA5 ó55

1 DRACHTEN F]
2 5V OONKERBROEX F4
3 DRACHTSïER BOYs F5
4 OERÍERP F3

J* 5 OLDEBOORN F3
ó DROGEHAT1 F ?

TOTAAL 5ÍAND
GSPT V T

1 F. C. LIOLUEGA F3
? G.A.V.C. F5
J 5, [. JOURE F3

È 4 OLDEEOORN F?
5 HEERENV.BOYs F4
ó I RNSUH F?

6
6
6
7
ó
7

ó
()

7
7

7

11
I
7
6
5
1

13- 1

t9- 1l
21- 1ó
9- t1
9- À
1- 16

11 ]E- 3g 16- 1

2 14- ó
ó ?- 10
3 3- a3
? 6-74

TIPS VAN DE KROMME:

È

+

+

*

Conditie-oefeningen zijn vervelend maar onmisbaar.
Je kunr niet steeds de lucht ingaan als je geen con-
ditie hebt.
Begin vroeg mer her opbouwen van je condirie.
Een matig getalenteerd voetballer kan roch de top
bereiken.

EINDSTAND
APOLLO ENGINEERING

SENIOREN (N1 )
4Ë KLAS G (U?2]

1 NOORD HEBOSTONI:
? HA5K. HEBOSÏONE5
] VU DALH
4 IRNSUH

Í 5 APOLLO-EN6
6 C.A.V.C.
7 RENADO
8 5,C. JOURE
9 IJOUD5END

1 tr 5P IKERD00R',87

18 l? 84- 2E
'16 ?l ?3- (r5
18 23 ê1- 4l
16 a1 64- ítJ
16 19 76- 6A
18 18 71- 57 1)
18 18 66- 65
18 11 3r- flz
18 I ló- 78
lE 4 ?7- ?1 ?)

65 PT

3
1È
1

1

I

(r

4
2
1

3

1t 1 I,JINSTPUNT IN MINDERiNG GEBRACHT
UINSTPUNTEN IN I,iINDERING OEDRACHT

KLEUR
IVIAAKTUWINTERIEUR

VERF

BEHANG

GtÁS

Martie Urff
Tsjerkebuorren 25

8495 KG Aldeboarn
Tel: 05663 - 1255

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN 1993-1994
V.V. OLDEBOORN.

De volgende bedrijven hebben dit sei-
zoen reeds een bal aangeboden voor
een wedstrijd van Oldeboorn l.
Waarvoor uiteraard onze hartelijke
dank.
- Agronews Agrarisch Pers- en
Adviesburo Oldeboorn

- Cora Automatisering Oldeboorn
- Y. Rodenburg Klompen,
Visbenodigdheden, Verven
Oldeboorn

- Anne Nijdam de trouwste supporter
van Oldeboorn I

- van Elst & Oosterbaan
Accountants Veenwoudsterwal

- Jac. Knol Grond-, Weg- en
Waterbouw bv Oldeboorn

- CVB Bank Oldeboorn
- Jalmarson Continental b.v. Grouw.
- Skineskopper Oldeboorn

(manus van alles binnen de V.V.O.)

- It Printhffs Oldeboorn
- "Super" de Jager Supermarkt

Oldeboorn

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 toekomst ook een wedstrijdbal
schenken voor een thuiswedstrijd van
Oldeboorn I dan kunt u dit melden bij
Piet Tijsma, wedstr. secr. tel. 1807.
Hiervan wordt tevens melding
gemaakt in het programmablad en de
rest van het seizoen in de kantine van
de v.v. Oldeboorn. Een wedstrijdbal
kost u J. 75,--
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Van de kantinecomrnissie.
Even een reactie van de lcantinecotn-
missie omtrent de prijzen van de laat-
ste Bingo avond. Jij hebt het over
sponsors, leden of donateurs.
Toevallig lcwanen de ananas en de
asperges van een sponsor.
Je mag en gegeven paard niet in de
bek kijken. Ook kun je niet verwach-
ten dat iedere keer de middenstand,
leden of donateurs voor prijzen moe-
ten zorgen. Trouwensjè had zelfeen
prijs die er niet om loog. Als je die
niet mooi vond, konden wij het niet
helpen. Een blik ananas en asperges
kosten ook al gauw f . 7,sO.Je praat

niet over de andere mooie prijzen die
de v.v. Oldeboorn beschikbaar heeft
gesteld, en die mochten er toch wel
zijn, of niet?

Namens de dames van de kantine-
commissie,

Alie en Joukje.
P.S.,

Deze oproep vinden wij een belache-
lijke zaak. Wij als kantinecommissie
doen dit werk naar onze beste kunnen.
Als jij denkt dat je het beter kunt,
meldt je dan als vrijwilligster aan.

BELANGRIJKE DATA
V.V. OLDEBOORN.

Zondag 15 mei.
Toernooi Oldeboorn 3 te Heerenveen.

Zaterdag 4 juni.
Oldeboorn Dl toernooi
v.v. Black Boys.

Zaterdag 11 juni.
Grote Seizoensafsluiting v.v.
Oldeboorn met barbeque op het sport-
complex. -fevens een 4 tegen 4 toer-
nooi voor alle senioren leden
vanaf 19.00 uur.

Wij wijzen U erop om ook de Mid
Frieslander goed te lezen, aangezien
wij ook daarin regelmatigonze aktivi-
teiien en wedsfrijdprogramma's publi-
ceren!!!!!

Oldeboorn F2
Zevenmei I"994.

Zaterdag 7 mei moesten wij om 10.00
uur aantreden tegen lrnsum. Voor de
pauze wÍrs het niet best. Wij gingen
hierdoor ook met 0-0 rusten. In de
pauze hadden we ranja gehad. En toen
mosten we weer voetballen en toen
was het spannender geworden. En
Menno kwam bij de bal en het was 1-
0 voor Oldeboorn. We gingen verder
lrnsum vond het niet leuk dat Menno
dat doel kon maken. Dus Irnsum ging
tegen de bal op. En toen was het wel
wat moeilijker. Maar Menno ging er
weer heen en hij scoorde 2-0 voor ons.
En knsum vond dat weer niet leuk
van Menno. Maar wij hadden een ple-
zier!! Maar knsum ging er weer heen.
Maar irnsum had pech gehad want
toen was Jolle aan de beuí en scoorde
3-0 voor ons. Irnsum gaf het niet op.
Maar helaas hetlukte hnsum niet om
nog te scoren. En het loopte met 3-0
af.

Geschreven door Jildou Tijsma 7 jaar.

Voorlopige indeling senioren 2e Am 4e elftat seizoen
1994t9s.

Oldeboorn 3

T. Voolstra
H. Vink
K. Mulder
J. Witteveen
Erik v.d. Krieke
W. Vink
A. Spoelstra
E. Quané
Hans v.d. Krieke
J. Bethlehem
J. Akkerman
M. Dam
Y. Sinnema
U. Dijkstra
Joh. Poepjes
S. de Roos
J. Wierda

Leider H. Vink
M. Veerman

Oldeboorn 4

1. D. Valk
2. B. Oosterbaan
3. U. Nijholt
4. H. Nieuwland
5. T. Meester
6. J. de Jong
7. B. Haspels
8. Joh. Brouwer
9. J. de Boer

10. D. Westerhoven
11. Jelle Visser
12. H. Ament
13. H. v.d. Heide
14. M. Kleefstra
15. R. Huitema?
t6
17,'

LeiderD. Valk
(voor volgend

Oldeboorn 2.

S. Vink
J. v.d. Woude
S. Bergsma
W. van Kalsbeek
W. Jager
R. Jelsma
J. Meester
afv. leelftal
afv. le elftal
afv. le elftal
afv. le elftal
afv. leelftal
afv. le elftal
afv. le elftal

LeiderJ. Fokkema

seizoen wordt ergezocht naar een

nieuwe leider!!!)

Bovenstaande indeling is duidelijk een voorlopige, aangezien de meeste spelers
hierin nog niet zijn gekend. Het kan mogelijk zijn dat er enkele spelers niet goed
zijn ingedeeld. Mocht dit het geval zijn dan gaarne z.s.m. melden bij de desbe-
treffende leider. Mochten we onverhoopt één of meerdere spelers over het hoofd
hebben gèzien, dan ook gaarne z.s.m. even melden bij de leider(s). Bij bovenstaan-
de indeling zitten waarschijnlijk ook nog een paar'lvraagtekens", z.odat'er uiteinde-
lijk maar weinig spelers overblijven voor vier elftallen. wij hopen echter dat dezn
"vraagtekens" omgezet worden in "zekerheden" en dat er zichnog eeh paar nieuwe
leden aanmelden (die het dan hopelijk wel langer dan één seizoen volhouden...),
zodat we niet meer met de gedachte hoeven te lopen om alsnog een elftal voortijdig
terug te trekken.

het bestuur.
N.B. Ons vierde elftal zoekt voor het nieuwe seizoen nog een leider.
Wie oh Wie helpt dit elftal uit de problemen????



KAARTVERKOOP VOOR DE FEESTELUKE BARBEQUE ZATERDAG 11 JUNI.

Ook dit jaar organiseert de v.v.
Oldeboorn (en met name de kantine-
commissie) weer een schitterende
slotavond met een Grote Barbeque.
Voorafgaande aan de barbeque is het
de bedoeling dat we een klein mini-
toernooitje gaan afwerken voor alle
seniorenleden. Vanaf 19.00 uur zul-
len onze "ouwe matadoren" in een 4
tegen 4 toernooi zich tegenelkaar

7-nndag24 april togen we naaÍ
l,eeuwarden naaÍ en wel zeer mooi
sportcomplex van de v.v. Friesland.
Het was lekker weer, de zo nscheen.

Van het spel zelfkan ik niet zoveel
z.e5gen. We stonden al gauw met 1-0
achter, na een vermeend buitenspel
doelpunt. Dat wij Nationale allure
hadden wist ik pas toen ik Jentje na

Friesland

kunnen uitleven. De voorlopige inde-
ling vinden jullie verderop. Als je nou

niet kunt, meldt dit dan wel even bij
Harm Oosterbaan tel. 1605.

Dan zal er net als voorgaandejaren
een voorverkoop plaatsvinden voor de

kaarten voor de barbeque. Dit i.v.m.
de hoeveelheid in te kopen vlees, sala-

des, sauzen e.d. Ook nu is de prijs van

lVedstrijd

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

een kaart \ryeer astronomisch laag
gehouden, te weten /. 10,- (hiervoor
kunt u dan wel de gehele avond onbe-
perkt eten). De kaarten zijn verkrijg-
baar in de kantine of bij onze
penningmeester Binne Oosterbaan
Ds. Niewoldstr. 12 tel. 1768 of bij de
diverse leiders. De kaarten wel graag
vroegtijdig bestellen! ! !

Indeltng 4tegen4 toernooi z.atudagll iuni 19.00 uur.

Team 1 Team 2

S.W. de Vries J. Poepjes

H. v.d. Meulen S. Vink
J. Bethlehem Hans v.d. Krieke
K. Akkermans J. de Boer

Team3

J. Tijsma
R. vanWarmerdam

E. Qu-arré
Joh. Brouwer

Team6
A. Faber

D. Westerhoven

K. Mulder
K. Kalsbeek

Team9
H. Veerman

J. Wierda
J. Poepjes

M. v.d. Meulen

Team 12

J. Voolstra
S. de Roos

R. Tijsma

K. v,d. Velde

Team 15

S. Akkerman
J. v.d. Woude

W. Jager

Jelle Visser

Team4
P.A. Kalsbeek '

G. van Kalsbeek
W. Vink
B. Haspels

TeamT
S. Oosterbaan

J. Akkerman

H. Vink
T. Meester

Team 10

Team 13

D.H. Akkerman
J. Meester

B. Oosterbaan

U. Dijkstra

P. Poepjes H. Hartmans

W. van Kalsbeek R. Jelsma

M. Veennan T. Voolstra
U. Nijholt D. Valk

Team 5

S. Veenstra

Jan Visser
J. Witteveen

J. de Jong

TeamS
C. Reitsma
Y. Sinnema

H.Eizema
H. Nieuwland

Team 11

Team 14

S. Bergsma
P. Tijsma
Erik v.d. Krieke
M. Kleefstra

Speelschema,
Tijd

19.00-19.10

19.00-i9.10

19.10-19.20

19.10-19.20

19.20-19.30

t9.20-19.30

19.30-19.40

19.30-19.40

19.40-19.50

t9.40-19.50

19.50-20.00

20.00-20.20

20.10-20.20

Finale 2A30-20.40 Winnaar L. - WinnaarM.

Mochten we spelers zijn vergeten, meldt dit dan even bij
Harm Oosterbaan tel. 1605 (of misschien zijn er meer
liefhebbers die mee willen doen, kan ook).

Oldeboorn 2.

Teams

Teaml-Team8

Team2-Team9

Team3-Team10

Team4-Team11

Team5-Team12

Team6-Team13

TeamT-Team14

Team 15 - WinnaarA.

\Vinnaar B. - Winnaar C.

Winnaar D. . Winnaar E.

Winnaar F. - Winnaar G.

Winnaar H. - Winnaar I.

WinnaarJ. - Winnaar K.

zich makkelijk omschrijven. Jan M.
zou een voorzet geven, maar dat werd
per ongeluk een goal! Ook Sietse A.
Kreeg er nog een in na vele pogingen
en tenslotte zette Jan V. voor, een ver-
dediger mist de bal die dan per onge-
luk bij Dick voor de voeten komt en

de stand uiteindelijk 3-4 voor ons

wordt' 
Liz.

t

3

een bijna-goal, die werd gemaakt

door'Willem, een buikschuiver à la
Pierre van Hooydonck zag maken.
Hij had toen wel zere knieën. Vlak
voor rust kregen we er nog een tegen
en net in de 2e helft laijgen we door
een nogal domme zetvaniemand 3-1

om de oren. Datzag er dus niet goed

uit. Het vervolg van de wedstrijd laat



Club van 100 v.v. Oldeboorn
per 25-4-1994.

Skineskopper
Moeke de Bruin
Brothers Booze
Kees v.d. Velde
Bogra Sports
Zico
Jossie

Meesterzuiper
Modehuis Numan
Katje
Ik en mien broer
Piet Snikkel & Co.
Lytse Louw
Lillehammer'94
T.G.V.
W.A.S.H. andGo
D.V. Trofee
Nintendo Jentje
G&G
Calimero
de Heavy's
Jeppe Tjengberg
Bettel
Bokkema
Frankie Boy
A+3xH te A.
Wobma Fourages
Anne Nijdam
Black & White

WIEVOLGT?!?!?

WEDSTRUDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN I3I5 .1715

VRLIDAG 13MEI.
6551235 DRACHTEN F3 - OLDEBOORN F3 18.00 U.

ZATERDAG 14MEI.
II2 496DRACHTSTER BOYS A3 - A/B COMB. A1 10.30 U.
2t9 s35 A/B COMB. Bl - DRACHTST. BOYS 12.00 U. (OLDEBOORN)
309 555 SPORTCLUB Cl -ArB COMB. Cl 10.00U.
328 609 AlB COMB. C2 - DE GRTFFTOEN C2 I 1.00 U. (NIIBEETS)
4120785 V/ARGADI - OLDEBOORNDI 9.OOU.
522 0954 OLDEBOORN El - AKKRUM El 1 1.OO U.
546IO2I WOLVEGA E3 - OLDEBOORN E2 1I.OO U. MA. 16 MEI?
62t tl3l WARGA Fl - OLDEBOORN Fl 10.00 U.
636 1180 OLDEBOORN F2 - WOLVEGA F3 IO.OO U. MA. 16 MEI?

ZONDAG 15MEI.
801 503 OLDEBOORN 1-LANGEZWAAG 1 14.OOU. H. OLIJERHOEK
818 593 RENADO 4 - OLDEBOORN 2 12.00 U.
821 OLDEBOORN3VRU
835 268 FFS 4 - OLDEBOORN 4 10.00 U.

DINSDAG 17 MEI.
835 27 I OLDEBOORN 4. AKKRUM 5 19.00 U.

WOENSDAG 18MEI.
4120779 V.V.r. Dl - oLDEBOORNDl 18.00U.
5220885GAVCEI -OLDEBOORNEI 18.00U. 

!7

DONDERDAG 19MEI.
821 253 W.Z.S. 7 - OLDEBOORN 3 19.00 U.

DENK OM DE WEDSTRIJDVERSLAGEN! ! ! ! !

PROGRAMMA STAAT OOK IEDERE WOENSDAG IN DE MID FRIESLAN-
DER!!!

Oldeboorn Wolvega 5

De uitwedstrijd tegen Wolvega had-
den we overtuigd gewonnen met 8-1,
dus dit konden we wel eens verliezen.
De le vijf minuten zagen we alleen
maar slechte passes. Ze waren nog
niet wakker of nog niet bekomen van
alle feesten zatetdag. Gelukkig zien
we dat Oldeboorn het overwicht krijgt
op Wolvega, waarbij gezocht wordt
naar een ingang die door Ronald
gevondeu en doorDick wordt benut.
Meteen kwam er een tegenoffensief
van Vy'olvega, maar we hadden ook
nog een verdediging en een keeper
dus dat werd niks. Na 25 min. houdt
Gerke iemand vast, die dat niet leuk
vindt en een slaande beweging maakt.
Fout! Rood voor Wolvega! Siemen
Willem wist het ook wel spannend te
maken, want na een half uur spelen is
daar een bal die hij niet mag pakken,
hij verspeelt hem ook nog en dan rolt
hij....naast! Na een paar doelrijpe kan-

sen van Wolvega is Oldeboorn er
toch weer bij. Jan V. passt mooi op
Jan M. die'm voorzet en daar is
Dickie Dik weer! Henk ligt even in
de clinch met een naschopper en
krijgt geel waar hij heel blij mee is.
Even gaan er dan een paar dingen
mis, maar dat verklaart zich al gauw,
wantJohan Tijsma is op het veld
gekomen! Maar dat was gauw voor-
bij, want V/illem scoort ook's een
keer. Tien min. later is er een enorÍn
gepiel voor de goal waar Willem uit
weet te scoren. Even is er nog overleg
met de grens maar de scheids beslist
in ons voordeel. Dan is er een kwar-
tier wat niet om aan te zien is, wel om
te lachen, want het verschil tussen
housers en niet-housers was nu wel
heel erg klein geworden. Maar bij
kansnr. 287 is daar weer Willem die
INKOPT! en warempel.....2 minuten
later toch weer Dick in beeld metz'r,

hathick. Heeft u goed opgelet? De
stand was dus uiteindelijk 5-1 voor
ons!

Liz.



UIT DE OUDE DOOS VAN.....KOOS (tekst: S Huisman)

De groep D-pup. bestond in het
seizoen 1981-82 uit de volgende
spelertjes:
J.Teunissen,T.Tigchelaar,R. J.de
Vegt,H.v.d.Meulen,M.Dam,J.Bou
ma,H.B ouma,W. J. Ykema, J.Tysm
a,W.Vink,R. Kooistra,CReitsma, R
.Eyzinga,F.van WarmerdÍrm en
L,Weidenaar. Leider was
H.Oosterbaan en hij kreeg assis-
tentie van Jeen Akkerman. Voor
de kompetitie van start ging was
er o.a. een oefenwedstrijd tegen
Rh.Bergum en dit duel ging met
0-8 verloren. In de kompetitie
ging men van start meteen2-6
nederlaag tegen Tijnje en deze
ploeg zou ook kampioen worden
zonder een punt te verspelen.
Later in de uitwedstrijd wist men
de schade íot i-zbeperkt te hou-
den. De meest opvallende door
Oldeboorn behaalde overwinnin-
gen wÍren die tegen FFS (0-10 en

7-l). Tot de tegenstanders
behoorden verder nog
Irnsum,Blue Boys,WWS,
Warga en Terhome. Met 16 pun-
ten uit 14 wedstrijden bracht
Oldeboorn het tot een verdienste-
lijke vierde plaats.
De E-pup. hadden geen gebrek
aan leid(st)ers. T.v.d.Meer,J.Otter
en Coby Voolstra hadden een

behoorlijk grote groep onder hun
hoede en er diende dan ook veel-
wldig te worden gewisseld, het-
geen volgens de berichten geen

problemen gaf.Zo kwamen we
o.a. de volgende namen tegen:

F. Goerres,L. K.Poepjes,F.de
Vries,S.Akkerman,E.Quarré,Hans
v.d. Krieke,D.Rodenburg,S.deRoo
s,RIelsma,S.Wagenaar,J.Voolstra,
E.v.d.Woude,J.Schiere,S.
H.vanZinderen, X. Onderwater,
C.Brandinga enK.Fritsma. Het
seizoen zou niet bijster succesvol
verlopen en in de eindrangschik-
king wist men slechts FFS en

Oudehaske voor te blijven. Er
*"ld"r, maar acht punten verza-
meld en de doelcijfers bedroegen
7 voor en 50 tegen. Het grote aan-

i

i

tal tegendoelpunten werd o.m.
veroorzaakt door de kampioen
Waterpoort Boys, die in
Oldeboorn met 1-13 wonnen.
Ook de F-pup. (kabouters)

beschikten over drie leid(st)ers,
t.w. Jan de Jong,Jikke Veenstra en

Grietje Meester. Wat de herfst-
kompetitie betreft valt alleen nog
na te gaan dat er uit tegen GAVC
met 1-1 gelijk werd gespeeld en

dat de andere tegenstanders
Scharnegoutum,Joure 3 en 4 en

ook nog Irnsum waren. Pas tegen

de tijd dat Sinterklaas arriveerde
begon men weer iets te schrijven
en de Goedheiligman zou dan ook
langs komen, waarbij hij verge-
zeld werd door liefst vier zwarte
Pieten (waaronder een hele dikke).
In het voorjaar weer geregeld
kabouterverslagen in het clubblad,
maar het ging meer over de rand-
verschijnselen dan over de resulta-
ten. Tussen de regels door viel af
en toe wel te lezen dat er meer
verloren dan gewonnen werd.
Men nam toen zelfs met twee
ploegen aan de kompetitie deel.

Wat de namen betreft kunnen we
niet kompleetzijn, maar noemen
er maar een aantal die wel achter-
haald konden worden. Dat waren
Joh.Poepjes,A.P.Veenstra,N.G.Wa
ringa,S. Veenstra,W.Huisman,S.de
Jong,J.H.Hofstra,
J.P. vanSteinvoorn,D. J.Thmminga,
D.P.deVries,H.Idsinga,L.Hoekstra

,S.Zwaagstra,P.A. Kalsbeek en

J.Emmelkamp.
Thans nog wat losse flodders en

dan kan ook dezejaargang, die uit
27 nummers bestond, aan de kant.
Wat de redattie betrof hield
L.Groetelaers er kort voor de

Kerst mee op. W.de Roos kwam
de opengevallen plaats innemen.
A.Nijholt stopte met de toto/lotto-
administratie en die kwamnu in
handen van Eddy en Coby Vink,
terwijl (vermoedelijk) alleen
A.Nijdam nog als ophaler aktief
was. Voor het inleveren van het

spul in Leeuwarden was

B.Oosterbaan de man en indien hij
verhinderd was nam

!.Neuenschwander het even over.

Als consul fungeerde D.v.Laan en
de boxen werden schoongemaakt
door Betty en Betty v.d.Laan. Op
12 maart was er de jaarlijkse feest-
avond, opgeluisterd met muziek
van De Bostella s (met ex-
Oldeboorn-voetballer
D.Benedictus). Politie Fokkema
deed de trekking van de verloting
en de hoofdprijs kwam wederom
in Oldeboorn terecht, namelijk bij
mevr.J.v.d.Meer-v.d.Bij. Ap 27

november werd er geschutjast met
R.Dam als winnaar en toen het in
febr. om de beker ging toonde
E.Huitema zichde sterkste. Een
hardrijderij leverde een eerste
prijs op voor het koppel
M.Kleefstra-K.v.d.
Velde. Bij de jeugd gingen de

hoofdprijzen in de verschillende
leeftijdsklassen naar J.Voolstra (7-
9),R.Kooistra (10- 1 1) en
T.v.d.WaUJelle Visser (C/B-jun.).
Penningmeester Noordenbos
moest vanwege zijn gezondheid al
spoedig afhaken, waarna eerst
Annie Brandsma en later
T.v.d.Meulen de zaken wÍurna-
men. V.d.Meulen trad aan het eind
van het seizoen af, terwijl er ook
opvolgers voor Noordenbos en

J.Tigchelaar moesten komen. Als
nieuwe bestuursleden
mochtenC. Jel sma(penningmees-
ter),
Joh.Brouwer en W.Huisman nu
aan de lippen van de voorzitter
hangen.
Wat deze rubriek betreft houden
we het voor dit seizoen voor
gezien. Wellicht t.z.t verder met
de jaargang 1982-83 en hierop
vooruitlopend kunnen we alvast
wel verklappen dat dat seizoen
voor zowel het eerste als het twee-
de rampzalig zou verlopen.

Wordt vervolgd (?).

J



MEÏIVIAAND ._. . . .. .. OVERSC}{RÏJ\NNGS}IAAND !

ALLES IllAT U IUOET I^IETEN OVER OVERSCMIJViNGEN

In prirc.ipe dienen al.1e overscl-rrijvingsfonruliererr, net de daarbij befprerde lederrrutatiekaarten vart de ucude" verenigir€ g vmrzia van de

;ó;""* van de ,'niare,' verenigrfo. Irgediê-d te rnonCen bij de aídeLingskantoren. vor de goede orde zii hieraan toeger'oegd, dat hier uprdt
UeOoeta het aídelingskantoor waanrrCer de nie.ue verenigirg ressorteert.
V".iêt* *-Oiiper;atie zulterr evsreens - order verantrnoordetijkheid van het Bestwr Anateln/oetbat, d9! r1pl' - uprdsr lfsedaa op het 

.

aiOeiingrh.r-. rubt ats in-hetlverteden zutten verzoeken om dispensatie rneten rnorden irqedierd bij de afdel'irgen' Hêt zijn ok de afdetirgrt
die de betrokkenen in kennis stetlen van de bestuitvormirg.
r.lut is trut zo, dat betrokkenen in de gelegerrleid zijn cm beznaar aan te tekenen bij het Bestwr lrntetrnoetbaL irdien nBn van ordeel is, dat

Je gerotgde prrcced..rre en de besLuitroánirÈ strijdig zijn net de Reg[arrrten van de K.N.V.B.. Vor de Spede orde nBrken wij hieóij op dat het

atOótirrgsbestuur uite'irdel.ijk veranthoordetijk is r,roor het vertenen van dispensatie.

Aanvrags'l weike uiterl,ijk 51 nei bij de afdetingsbesturen Íflleten horden irgedierd zijn de vctgerde:

- Atl.e verzoeken tot oversclrrijvirB r*rarbij grecn Bataald Voelbot Organisatie is betrokkm.

Atte ailvr4pn rcLke ra 51 rei rcrden irg€di€rd, zuttcn r,ordcn besdrrrd als avr4nn cm dispersatie. Dispersatie
rordt atteó ricrteerd irdien er sprake il vrr gerijzigde rsr, vcrk- of sh"lieomtzdigÉt, r,clke r.w tpt stuiten
van ê orcrschrijvírpstermijn niet roren te r,crrzien c.q. in te sdutten en toar&r tct spel,en vor è o.de lerenigiry
cmryl.ijk is goordcn.

Aanvragen wetke uiterl.ijk 31 nrei bij de K.N.V.B. te Zeist npeten r^orden irpedierd zijn de wtgerde:
- Eeíraratzurspeler r.etke uitksnt in het anatzunroetbaL en gaat naar het betaatde vcetbat ats amtzur v'v,.

Aanvragen, r^el,ke uitertijk 15 jrrti bij de K.N.V.B. te Zeist npeten rmrden irgedierd zijn:
- Eenspeter r^eLke uitkcrnt in het anatzurvcetbat en gaat naar het betaatde voetbal als cmtractspêter.
- Een speler wel,ke al.s contractspe[er uitkqnt i3 het betaal,de voetbat en geen cmtract krijgt aarpeboden en gaat naar het amtg:nrcetbat.

(De speter is vrij te kiezen rmr wetke anatzurvermigirB hij rvil' uitkcrnen.)

- Een speLer r^,etke uitkcrnt in het betaal,de voetbal en een hern aargeboden contract v'eigert te tekenen..en rtenst uit te konen vcor het
anatarrvoetba l.
(Deze spel.er is verpl.iót ter4 te keren naar de eÍnateurverenigirg waanlrcor hij uitkwan rmrdat hij een csltract als betaatd \rcetbatter
tekerde. )

In principe uorden verzoeken tot overscl'trijving, die na 15 juti r.orden irrgedierd - dus verzoeken tot oversórijvirg uaarbij Fpê dan ook een

Betaatd Voetbat Oiganisatie is betrokken - niet meer gefrororeerd.

@rdtatteenverteerd.irrdierrersprakeisvanger^rijzigdestudie,herk-oíhdgnstardigheden(verluizirgovq
een afstard van minstens 15 kÍn.),

Z. pgJze verarderde crnstardigfreden flpeten \rcr het stuiten van de overschrijvirgstermijn niet bekerd c.q. in te sóatten zijn.
5. Het speten vrcor de oude verenigirg noet door de verarderde orstardigheden firogetijk zijn geaordal.

+, Oof vbranOerde cnstardÍgheden ín áe lióane1ijke corditie van de aanvrager kunneí] aanl.eidirg zijn vaor dispensatie, irdien er sprake is van' 
go^/ijzigde o"*turOigt.rud;r vax^êge psychische áannet fysieke redenen, diàt een anfl-nnketijk arts dit dor middel. van e€n bijgervoede
verktarirg te bevestigerr.

5. onstardigÍeden ÍÍwen ii"i *.o* gecreerd qn zfude tussentijdse overschrijvirB te boaerkstetl,igen. Bijrrcorbeetdl een verluizirg ínag niet
(fornreet,) ptaatsvirden louter en atle€n cm daardor \oor een ardere- cLó speel.gerechtigd te uorden.

pas a ts aan al te ei sen genoard in 1 , ?, 3, 5 en evgltueet in retatie tot 4 is vo Ldaan, kan tussentij dse _ovêrschrij vi rg rnorden verteerd. '

OvÀrschrijvirgen uan aËt*"tp"[ers'naar i:en Uuitentandse,cl.ub of verenigirg naar een Nedertandse vereniging vatten qder dezetfde
oversóri j virgs- en di spensati erpnren.

Tevens hprdt bepaaLd dat de verschitterde verzoeken tot overschrijvirrg krachterrs het reglenent overschrijvirgsbepalingen arntzurvoetbal ats
rotgt rcrden behardetd.

- Door het Afdetirrgsbestuur" indien het oversórijvirgen betreít tussen th,ee anatzurverenigirrgen.
- Door het bestuur ilateurvoetba( irdien het oversclriijvirgen betreft van anateurspelers van en naar het b.ri.tentard, Bij dit laatste zal het

Afdelirgsbestuur unrden geïnforneerd'

Viluit het h.litcnl.a-d
gok irdierr een speter vanuit het fuiterrl.and naar Nedertard kcrnt, zijn de dispensatiecriteria van toepassirB.

Í)',ersóri j vi rg as i e izoekers
Conform Oó regtffEnten van de FIFA nrag de K.N.V.B. geen spel.ers uit het fuitentard speetgerechtigd verklaren dan nadat van de buitenLadse bond

een trarrsfercerti ficaat is mtvangen.

OVERSCHR IJV INGSAANVRACEN

Aígetopen seizoen hebben wij een aantat oversórijvirgen niet kurnen/nngen verlenen daar deze amvragen na de sl,uitirgsdaun \ríl 51 nei op het

bondsfu ro uerden aarpeboden.
Veel.at rnrerd ats argr"Àerrt gebruikt, dat de funktiornrissen van de te vertaten verenigirgen hen daar niet op hadden geriezen, Laat u da! niet
overkqnen !

Rtrl..iceer in u ktÉbl.d en/of g-btikatiótad in tet ktr.ÈfUis. dat zij die oiersdrijvirg naar sl ildere rrcrenigirg witten, q:gof_, _

diernn zorg te dragpn dat het orcrscfnijvirgsform,rLier riorzien rct è irgsvut& verktarirgnn van beicle vÈÈrigiÍEBÍl UITzuIJK 3! llEI A.S'
q het bdshro tè 1eer1mrUen diersr te rcrAen irgetcverd, teruijl am de verenigir€sr,onarden m.b.t. W€irgptermijn, betal.irgen
€tc. rrct zijn rctón.

DISPENSAÏI E-OVERSCHRI JVI NGEN

lb richttiirpn tuiden al,s \otot:
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PUgt IKÀïIE BELÀI,IGH|ORGNISÀTIES l'Í-B.T- I'DL'ESTÀTUS

De besturen 'ran de Centraie Orgarrisatie rnn Voetbaischeidsrechters, de Veserdgingrran Oefenmeestss in
Nederland, de i:ndeliflre Bond van Arnateurrroetbalverenigingen, het Verbond 'ran Christeliike
Voetbalverenigingcr, de VereniginguanZawdagciubs en de Nederiandse ZaaftrcetbalRderatie doen een dringend
beroep op u.
tWii rmgen u met nadnrk, als bestuursleden van de voetbalverenitrngen, mee te werken aan het met wortel en hk
uitroeien van qrolestaties.

Ondq molestaties wordt door ons veEita;rn: het bedrcigen met woorden oÍ gebaren en het friteliik sl'"-, schol4ren
of andsszin verrryonden vr.u de scheiGreóter of grensrechtee

U dimt de scheidsrechter te betrandeien als een lid van r:w vereniging. AJsof het dé spibspeleÍ van uv/ eeÍsÈe elftal
is. U kuÍrt hem nameiijk niet missen- Van uw speiers accepteert u fouên, rran de sdreidsnechter nauweiijks. Dat is
onlogisch en oruportief.

Dccr hgt tcles=n van warrtoestanden bernrilen wii ons eigen nest. Dat moet oghouden

Iedereen in deze vergadering is het hiermee ongetrarilfeld van harte eens. Maar oh wee, als eigen orppcters zió
laten gaan of als eigen spelers de sdreidsreóter bedreigen. Dan is de scheidsreciter de lcsrade pier err zin uw
spete$ welis'n aar nog net geen edrte iiet/erdies, r:riuu liilt het erveel op. Dat is schijntrciii$
De bestuursieden spelen in dergeliÍc situaties mooi weef, met de teEeftstands en zijn het roerend eerrs. De

scheidsrechter is de schuid wn alles! Ook dat moet ophoudm!

Durf de hasd eens in eigen boezera te stekeo. IGn uw verarrtwoordeliilóeid. Reclrt uw nrg. Ande bIrel<t u de

rug van de scheidsechtel

Wat kunnen u en uw vereniging concreet doen:
r 4le de toestand op of rond het veld of in de zaal uit de hand drcigt te lopen, moet u als bestur:rsieden niet meer

het spel, maar de scheid-srechter volgery
r 415 iemand de scheidsreclrter bedreigt, moet u hesr bescherrnen door u bij hem te posteÍen;
r u rnoet voqrts goed oplettm wie wat doet of dreigt te doen U moet dat bovendien dur,ren te raprporteren, óók

als het eigen spelers of nrpporters betr'etb
. u moet staaÍr voor uw vrrklaring ook als d.e zaak na rrerioop van tiid voorkomt;
. u sroet uw leiders instrueren dat dit.roor iedereen en voor alle elftallen of teans gelcit.

Alstublieft, laatiedereen op welke wiize dan ook rran de scheidsrechter a$lijven! Niet alleen vaÍfi/ege de ellende die

^ H-h.frín\fEZE\7***

**,oli de organisaties,

\/

jWyr.*"*
voorzitter

vcI/
-.-'í'z//
G. Vos

vice-voorzitter
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voorzitter

ïp,"k' i. Stop'pelenburg
voorátter :


