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Van de Redaktie.

Voor de laatstè maal dit seizoen (hopelijk niet voor de allerlaatste

keer....) hallo allemaal. Ja, de redaktie is een beetje heel erg verdrie-

tig. Wat is nl. het geval. In het vorige clubblad heb ik een oproep

gedaan naar een ieder om toch vooral eens wat copy in te leveren.

Echter wat geschiedde er op de S. de Grootstr. 26.....helemaal niks.

Alle brievenbussen (a, de redaktie beschikt zelfs over twee bussen)

gecontroleerd of ze nog wel funktioneren. Dit bleek wel het geval,

want Jappie, Geert en Gerrie (de postduiven) wisten de brievenbus-

sen wel degelijk vol te krijgen met vooral teveel rekeningen, maaÍ

helaas, ohja toch nog een prachtig reisverslag van de 3e klas van de

v.v. Oldeboorn naar Antwerpen (bedankt jongens!). Misschien is het

zinvol dat alle leden en donateurs van mij een plattegrond van

Oldeboorn krijgen met daarop duidelijk vermeld het juiste adres en

ligging van het perceel S. DE GROOTSTRIITTE 26!! Ik hoop wel
dat een ieder er van doordrongen is dat een clubblad geen bestaans-

recht heeft wanneer er geen of te weinig copy wordt ingeleverd. Op

dit moment rijzen bij mij de twijfels of we wel door moeten gaan met

ons cluborgaan en of het misschien niet beter is om onze mededelin-

gen (1 keer per maand!) te vermelden in de Dorpskrant. Nogmaals,

het woord is vanaf volgend seizoen aan jullie, anders zie ik me wel
degelijk genoodzaakt om er mee te stoppen, zodat ik m'n tijd wel
beter kan gaan besteden. Dus denk er op jullie vakantie adres nog

maar eens over na, en dan hopelijk tot volgend seizoen. Overigens

wens ik jullie allemaal wel een zonnige vakantie toe.

Piet.

S.de Grootstraal26



Aan de leden van de v.v. Oldeboorn tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Irdenvergadering te houden op vrijdag 15 juli 1994 in de kantine op het
Sportcomplex Oldeboorn. Aanvang 20.00 uur. De jaarstukken en verslagen liggen
vanaf 19.30 uur ter inzage in de kantine.

Agenda.

l. Opening
2.Ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 1993
4. Jaarverslag a) Jeugdbestuur

b) Secretaris
c) Penningmeester
+ verslag kaskommissie

5. Benoeming nieuwe kaskommissie
6 Bestuursverkiezing:
Kandidaat voorzitter: E. Fokkema
Niet herkiesbaar: Ê. Haspels' 
Aftredend P. Tijsma. Herkiesbaar
Kandidaat bestuurslid:

J. v.d.Woude
H. Oosterbaan

, H. van Dijk
7. Vaststelling contributie
E. Rondvraag
9. Sluiting

Het bestuur.

De volgende bedrijven hebben dit seizoen reeds een bal aangeboden voor een wed-
strijd van Oldeboorn 1. Waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.
- Agronews Agrarisch Pers- en Adviesburo Oldeboorn
- Cora Automatisering Oldeboorn
- Y. Rodenburg Klompen, Visbenodigdheden, Verven Oldeboorn
- Anne Nijdam de trouwste supporrer 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.)
- ItPrinth0s Oldeboorn
- "Snper" de Jager Supermarkt Oldeboorn
- Smulboetiek Cafetaria't Anker Oldeboorn
- Hotel Goerres Oldeboorn ,

- Hemmen & Solarz Reclameadvieóbureau [reuwarden

Deze wedstrijdballen worden lat€r gebruikt bij de lagere elftallen en op de trainin-
gen.7a ziet u maar dat de aangeboden wedstrijdballen niet na L keer spelen "ver-
dwijnen". Alle elftallen binnen onze vereniging hebben er op deze manier plezier
van. Dus wilt u in de toekomst ook een wedstrijdbal schenken voor een thuiswed-
strijd van Oldeboorn 1 dan kunt u dit melden bij Jan v.d, Woude tal. 1772, Hiervan
wordt tevens melding gemaakt in hetprogrammablad, het clubblad cn de rest van
het seizoen in de kantine van de v.v. Oldeboorn. Een wedstrijdbal kost u 1. 25,--
Hiervoor ontvangt u van onze penningmeester een nota, die belastingtechnisch
weer afoekbaar is van de winst.

Club van 100 v.n Oldeboorn
per25-4-1994.

l. Skineskopper (Haaye v.d. heide)
2. Moeke de Bruin (een café in

Oldeboorn)

3. Brothers Booze (Johan, Roelof en

PietTijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkrmij duidelijk)
5. Bogra Sports (de maker van de bordjes)
6. Zico @inne Oosterbaan)

7. Jossie (Janco Voolsta)
8. Meesterzuiper (Jan Meester)

9. Modehuis Numan (ook wel duidelijk)
I 0. Katje (Harm Oosrobaan)

I l. Ik en mien broer (Kor Mulder en

Jelle Wierda)
l2.Piet Snikkel & Co. (CorBrouwer)

13. Lytse Louw (Jan Visser)

14. Lillehammer 94 (een weddenschap)

15. T.G.V. (Transport Group Vatk)
16. W.A.S.H. and Go lwittem, August,

Sietse en Harke)

17. D.V, Trofee @ouwe Venema)
18. Nintendo Jentje (Jentje Akkerman)
19. G & G (Ge€rt en criet Beimin)
20. Calimero Gerke van Kalsbeek)

2l. de Heavy's (Sible, Henk, Ellert en

Roelof)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse Aftkerman)

23. Bettel (Jan Bethlehem)

24. Bokkema (Johan Fokkema)

25. Frankie Boy (Frank van Warmerdam)

26. A+3xH te A. (het andere cafO

27. Wobma Fourages (duideriik lijla mi,
28. Anne Nijdam (de rouwste supporrer)
29. Black & White (Marcel en Jikke)

30. Wy passe net op sa'n buordsje
(Catharinq Anet, Anet, Bea)

WIE VOLGT?!?!?

Opgeven kan bij Binne Oosterbaan tel.
1768.
De kosten bedragen 100,- voor een
heel jaar. Het geld wordt binnen de
vereniging besteed voor "goede doe-
len". Er is het afgelopen seizoen o.a.
een nieuwe stofzuiger voor gekocht.

'j

OLDEBOORN.



Het ligt in de bedoeling om aan het

begin van het seizoen 1994-1995
een infokrant van de v,v,

Oldeboorn uit te brengen. Hierin
zal worden vermeld het gehele rei-
len en zeilen met namen en toena-
men binnen onze verenigng,Deze
infokrant zal in het gehele dorp en
bij alle sponsorVadverteerders
worden bezorgd. Ik wil hierbij wel
alle leiders/trainers/be sturen/
commissies e.d. verzoeken mij
z.s.m. alle gegevens te doen toeko-
men. Ik denk hierbij aan het invul-

len van nÍrmen en tijden (spelers

e.d.). Bedenk nl. wel dat een info-
krant wel de juiste informatie dient
te vermelden (zie hier onze
Gemeentegids). Aangezien e.e.a.

nogal een karwei is voor de redak-
tie als ook onze huisdrukker, wordt
een ieder verzocht z.s.m. alle gege-

vens door te geven aan de redaktie.
Adres

S. de Grootstr,26
tel.1EO7.

Piet.

.IEUGDSPELLEIDER/.IEUGDVOETBALTRAINBR/S CHEIDSRECHTER WORDEN? ? ?

De KNVB Afd. Friesland organiseert
iederjaar de nodige opleidingen inza-
ke j eugdspelleiders, jeugdtrainers,
scheidsrechters e.d, Wij 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 onze jeugd met name zeer
belangrijk de elementaire kennis en '

vaardigheid op een gedegen manier
over te brengen als trainer c.q. leider
(dus tijdens de trainingen en wedstrij-
den). Ook zal de KNVB in de toe-
komst waarschijnlijk een groter
beroep op de vercnigingen moeten

OUDE CLT]BBLADEN ''DE
ZIryART-WITTEN'' V.V.

OLDEBOORN.

V/ie oh wie is er nog in het bezit van
oude (dubbele) clubbladen uithet
verleden van onze vereniging.
Momenteel is Harm Oosterbaan
bezig om enige orde te scheppen in
de clubbladen die we als vereniging
nog hebben uit het verleden. Mede
ook gezien het feit dat we in 1998

ons 75-jarigjubileum hopen te vie-
ren en waarin we ook de bedoeling
hebben om eenjubileumboekwerk te
maken. Hiervoor is het wel noodza-
kelijk dat we over zoveel mogelijk
"historisch materiaal" kunnen bestel-
len.Heeft u nog iets?
Even met Harm bellen, tel. l.ó05.

doen inzake het zelf aanstellen van
een scheidsrechter bij thuiswedstrij-
den, Hetgeen inhoudt dat de vereni-
gingen moeten beschikken over
clubscheidsrechters. Ook hiervoor
verzorgt de KNVB cursussen en wel
5 lesavonden van drie uur en 1 exa-
menavond van I uur. De kosten voor
deze cursus bedragen slechts f. 25,--
inclusief literatuur). Het examen
bestaat uit multiple choice 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 examen afgenomen. Men ont-
vangt een certificaat. Kosten bedragen

f. 60,- In overleg is er waarschijnlijk
financieel via onze vereniging wel een

regeling te freffen voor een tegemoet-
koming in de kosten. Dus leden, en

een ieder die de v.v. Oldeboorn een
warm hart toedraagt, meldt u aan voor
een cursus, niet alleen in het belang
van onze vereniging, maar zeker ook
in uw eigen belang (het opdoen van
kennis en nieuwe ervaringen etc. op
het voetbalgebied). Inlichtingen en

opgave kan bij
Piet Tijsma S. de Grootstr. 26
tel.1807.

Fa. Gebr. Schiere
Konstruktiewerk

Landbouw -
mechanisatiebedrijÍ

lJzerwaren en
gereedschappen

Draaiwerk
Telefoon 05663 - 1214



TRAININGSPAKKEN VOOR OLDEBOORN F2.PI]PILLEN.

Oldeboorn F2 werd aan het einde van het seizoen "even" in het nieuw gestoken.
Spinder Stalinrichting boodt dezejonge telgen ieder een fantastisch trainingspak
(met reclame) aan. Op de foto zien we op de achterste rij staand v.l.n.r. Mevr. A.
Spinder (sponsor) en Simone Haspels (leidster). Op de middelste rij staand v.l.n.r.
Richard Spinder, Erwin Oosterbaan, Arjen Watzema, JasperBoerhof,
Jolle v.d. Krieke, Jeen Akkerman. Op de voorste rij gehurkt v.l.n.r. Jildou Tijsma,
Gerrit Jan Hetebrij, Jarno Troost en Karin Rodenburg.

TEAMINDELING .TEUGD V.V. OLDEBOORN SEIZOEN 1994-1995.

F-punillen.
1. Tjitske Beimin
2. Astrid Boonstra
3. Gabe Boonstra
4. Tammy Vink
5. Bas Beeksma
6. Anno Huisman
7. Daniël Kamstra
8. Arnold Oosterbaan
9. Erwin Oosterbaan
10. Jamo Troost
11. Jildou Tijsma
12. Jasper Boerhof
13. Jolle v.d. Krieke
14. Jeen Akkerman

E3-nunillen.
l. Rinke beimin
2. Gerrit Jan Hetebrij
3. Jorrit Bergsma
4. Chantal Keekstra
5. Jitske v.d. Krieke
6. Arjan Watzema
7. Karin Rodenburg
8. Anna Vroukje Kirkenier

E2-prrpillen.
1. Jelmer de Jong
2. Menno Boerhof
3. Richard Spinder
4. Anthony Vink
5. Sander Postma
6. Maarten Huisman
7. Jacob v.d. Bij
8. Riemer Schepers

E1-ouoillen.
1. Genit Scheffer
2. Bauke Paul Kleefstra
3. Siemen Kalsbeek
4. Remco Rijskamp
5. Ate de Jong
6. Bart Jan Westerhoven
7. MaaÍen v.d. Heide
8. Gysbert v.d. Heide
9. Frank Smits

D-pupillen.
1. J. Watzema
2. R. Hiemstra
3. J. Beimin

4. N. Veld
5. D. vanMamrm
6. A. Bergsma
7. F. v.d. Wal
8. R. v.d. Tone
9. J. v.d. Berg
10. T. Huisman
11. J. Mulder
12. A. Bangma

C-junioren.
l. K. Voolstra
2. H. Watzema
3. S. v.d. Velde
4. M. Meester
5. H. Hoeksfa
6; J. Groetelaars
7. R. Wilkens
8. R. Rodenburg
9. G. Bouma
10. H. Romkema
11. A. Nijholt
12. R. Eyzenga
13. E. v.d. Wal
14. A. v.d. Wal

B-junioren.
1. F. Nieuwenhuis
2. J. Hoekstra
3. B. Dijkstra
4. H. Anthonijsz
5. rrly'. Huisman
6. W. Procee
7. A. de Boer
8. T. Bok (NB)
9. A. deHaan (NB)
10. J. Dasselaar (NB)
11. A. Bok (NB)
12. J. Kooiker (NB)
13. J. Veenstra (NB)
14. E. Mulder(NB)

A-junioren.
1. E. Hiemstra
2. J. Wilkens
3. J. Klompmaker
4. B. Voolstra
5. B. Veld
6. H. Akkermans
7. A. Hoeksta (NB)
8. B. Mulder (NB)
9. K. Haan (NB)
10. H. Houten (NB)
11. M. Houten (NB)
12. J. Hoekstra (NB)



BELANGRUKE DATA V.V. OLDEBOORN.

Zaterdag 3 sept. Um zaterdag 24 sept.
FVB Jubileumtoernooi voor alle elftallen in Friesland. v.v. Oldeboorn is één van

de organiserende verenigingen die een groot aantal wedstrijden krijgt te verwerken

op het sportcomplex Oldeboorn. (Zie programma verderop in dit nummer)

Zaterdag/Zondag 1 en 2 oktober.
Aanvang van de officiële competities.

Vrijdag 30 dec.
Douwe YenemaZaalvoetbaltoernooi 1994 in Utingeradeelhal te Akkrum. Na

afloop prijsuitreiking + feest in de kantine van de v.v. Oldeboorn.

OLDEBOORN 4 KAMPIOEN.
Oldeboorn 4 wist dit seizoen het kampioenschap in de 4e Klasse Q te behalen.

Uiteindelijk moest het doelsaldo beslisseg. Dit viel uit in het voordeel van

Oldeboorn 4. Uit 10 gespeelde wedstrijden werden 17 punten behaald (evenals

s.c. Joure 8) en werd ereen doelsaldo genoteerd van43-22 (tegen s.c. Joure 39-

20). Nogmaals Proficiat, en hopelijk weten jullie dit huzarenstukje het komende

seizoen te herhalen. Ook dit elftal werd door onze "huisfotograaf' vastgelegd. Op

de kampioensfóto zien we staand v.l.n.r. Bouke Haspels, Sietse (Jeppe)

Akkerman, Meine Kleefstra, Uilke Nijholt, Jan de Boer, Kees Kalsbeek, Klaas

Akkermans (uiterst bescheiden als speler/sponsor op de achtergrond), Jelle Visser,

Tjibbe Meester, helaas is de naam van !'de man met de pet" bij de redaktie niet

bekend, Douwe v.d. Laan (die terecht als trouwe "fluiter" ook op de "kiek" werd

vastgelegd). Gehurkt v.l.n.r. Udo Dijkstra, Johannes Brouwer, Tinus v.d' Meulen,

Jan "halve liters" de Jong, Hendrik Nieuwland en Kees v.d. Velde (die binnenkort

bij Riemer, niet z'n broer, v.d. Velde in de bestuurskamer een overheerlijke Jack

Daniëls wegwerkt).

Aangezien er dit seizoen voor het
eerst een E3-pupillen team "de wei
ingaat", moeten deze spelertjes
nog van shirts worden voorzien.
Alle andere teams spelen met een

shirtsponsor, dus lijkt het ons dat
het mogelijk is om ook voor deze

kleine spelertjes (ongens en meis-
jes) een shinsponsor te vinden.
Gegadigden kunnen zich melden
bij Sipke Vink tel. 1294 of Huco
van Dijk tel.1827.

gPROEP

Welke enthousiasteling(e) zou
graagéén keer per maand op wijdag
avond een kantinedienst willen
draaien als onzejongens van het le
elftal moeten trainen en ze voor en
na de training van een nade en een

droogje te voorzien.

Tevens zoeken we nog een aantal
energieke meiden die koffie willen
schenken tijdens de rust en na de

wedstrijd op de zondagen dat
Oldeboorn 1 thuis speelt.

GEEFJEOPALS
VRUWILLIGER!!

GEZELLIG!!!

lnlichtingen en opgave bij; Froukje
Fokkema tel. 1667.

de Kantinecommissie.

f,""@eralaólb



toern
Organisatie: v.v. Oldeboorn.

Terreinen: v.v. Oldeboorn.

Zaterdag 3 seot.
Veld:

9.0G9.45 u. Oudehaske Fl - Irnsum F2 T
9.0G9.45 u. Heerenveense Boys Hl - Joure F2
9.00-9.45u. WesthoekF2-LangweerFl O
9.45-10.35 u. Heerenveense Boys El - Nieuweschoot El T
9.45-10,35 u. Oldeboorn El - Warga El O
9,45-10.35 u. Aengwirden El - VVI El O
10.35-11.25 u. Oudehaske El - Wolvega E2 T
10.35-11.25 u. Warga E2 - Heerenveense Boys E7 O
11.25-12.35 u. Warga Cl - FFS Cl O
13,00- 14.10 u. Heerenveen C2 - DWP C2 O
14.10-15.30 u. Renado Bl - Mildam/Udiros Bl O

9.0G10.00u. Joure Dl - VVI Dl _ N
10.00-ll.00u.NieuweschootD1 -OldeboomDl N
11.00-12.10u.ImsumCl -AkkrumCl N
13.0G14.10 u. A/B Comb. Cl - Read Swart Cl N
14.10-15.30u. DWPBI - A/B Comb. Bl N

Z,ondaq 4 sept.

10.00-l L45 u. Oldeboom 4 - Warga 3 N
10.00-11.45 u. GAVC 3 - Imsum4 O
12.00-13,45u.Oldeboorn3-Warga4 r ,,N
n.0f-1l3.45 u. Akkrum 4: Irnsum 3 , O
14.00-15.45 u. Oldeboorn 2 - Mildam 2 H. Hoen 105 O
l6.m-17.45 u. Heerenveen 3 - Jubbega 4 J. Sinninghe 474 O

Maandae 5 seoL

18.30-19.45 u. A,/B Comb. Bl - Renado At C. Uettinga:S9l tt
18.30-19.45 u. Mildam/Udiros Bl - DWP Bl W.T. Lap 536 O

Dinsdae 6 sepL

18.30-20.15 u. Mildam 2 - Heerenveen 3 H. Landstra 164 N
18.30-20.15u. Jubbega4lOldeboorn2G, Drost 120 . O

WoensdagT sepL
18.30-19.20 u. Heerenveense Boys E8 - Oudehaske El T
19.20-20.10 u. Wolvega E2 - Warga E2 T
18.30-19,45u.DWPC1 -\NwgaCllT2? N
18.30-19.45 u. FFS Cl - Heerenveen Cl M. de Vries 560 O

Donderdag 8 sept.

18.00-18.45 u. Joure F2 - Oudehaske Fl
18.00-18.45 u. l,angweerFl - Heerenveense Boys F3
18,00-18.45 u. knsum F2 - Westhoek F2
19.00-19.45 u. Warga El - Heerenveense Boys El
19.00-19.45 u. VVI El - OldeboomEl
19.00-19.45 u. Nieuweschoot El - Aengwirden El
18.30-20.15 u. Warga4 - Akkrum4
Vriidag 9 sept.

18.30-20.15 u. Irnsum 3 - Oldeboorn 3

18.30-20.15 u. Imsum4 - Oldeboorn 4

T
o
o
T
o
o
N

N
o

Zaterdas 10 sept.

9,00-9.45 u. Heerenveense Boys F3 - Oudehaske Fl
9.00-9.45 u. Westhoek F2 - Joure F2
9.00-9.45 u. Imsum F2 - Langweer Fl
9.45-10.35 u. Oldeboorn El - Heerenveense Boys El
9.45-10.35 u. Aengwirden El - Warga El
9.45-10.35 u. NieuweschootEl - WI El
10.35-11.20 u. Heerenveense Boys [ï] - Westhoek F2
10.35- I 1 .20 u. Oudehaske Fl - Langweer Fl
10.35-1 1.20 u. Irnsum F2 - Joure F2
11.20-12.10 u. Oldeboom El - Aengwirden El
11.2G12.10 u. Heerenveense Boys El - VVI El
11.20-12.10 u. Nieuweschoot El - Warga El
12.10-12.55.u. Westhoek F2 - Oudehaske F2
12.10-12.55 u. Irnsum F2 - Heerenveense Boys F3
12.10-12.55 u. Langweer Fl - Joure F2
12.55-13.45 u. Aengwirden El - Heerenveense Boys El
12.55-13.45 u. Nieuweschoot El - Oldeboorn El
12.55-13.45 u. VVI El - Warga El
14.0G14.50 u. Heerenveense Boys E7 - Heerenv. Boys E8
14.5G15.40 u. Warga E2 - Oudehaske E2
15.4G16.30 u. Heerenveense Boys E8 - Wolvega E2
16.3G17.20 u. Oudehaske El - Heerenveense Boys E7
17,20-18.10 u. Warga E2 - Heerenveense Boys E8
18.10-19.00 u. Heerenveense Boys E7 - Wolvega E2

9.00-10.00 u. Warga Dl - Joure Dl
10.00-11.00 u. WI Dl - Nieuweschoot Dl
11,00-12.00 u. Oldeboorn D1 - V/arga Dl
12.00-13.00 u. Nieuweschoot Dl - Joure Dl
13.00-14.00u. WargaDl - VVI Dl
14.00-15.00 u. Joure Dl - Oldeboom Dl

15.00-ló.15 u. Read Swart Cl - Irnsum Cl 39 ? N
15.00-1ó.15 u, Akkrum Cl - A/B Comb. Cl M. Karamat 64
16.15-17.30u. DWPCI -FFSCI 108 ?

16.15-17.30u. WargaCl - HeerenveenCl H. Stoehvinder
17.30-18.45 u, DWPBI - Renado Bl M. Sibilia 13
17.30-18.45 u. A./B Comb. Bl - Mildam/Udiros Bl 207 ?

Zondag 1l senL

10.0G1 1.45 u. Warga 3 - GAVC 3 N
10.00-11.45 u. Warga4 - Imsum 3 O
l2.W-13.45 u. Akkrum 4 - Oldeboom 3 N
n.m-13.45 u. Heerenveen 3 - Oldeboorn 2 J. v.d. Berg O
14.00-15.45 u. Mildam 2 - Jubbega 4 A. Tena 550 O

Maandag 12 sepl

18.30-19.30 u. Nieuweschoot Dl - Warga Dl N
18.30-19.30 u. Oldeboom Dl - WI Dl O

Dinsdag 13 sept.

18.3G 19.45 u. Read Swart Cl - Akkrum Cl G. Hunneman 226 N
18.3G 19.45 u. Imsum Cl - AIB Comb. Cl H. v.d. Veer 288 O

Woensdag 14 sept.

18.30-20.15 u. Warga 3 - Irnsum 4 N
18.30-20.15 u. GAVC 3 - Oldeboorn 4 O

Opmerking:
T = Trainingsveld O = Oude veld N = Nieuwe veld
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Organisatie: nv. Oldeboorn.
Tbrreinen: v.v. Akkrum.

Zaterdag 3 sent.

10.00-11.45 u. WI Al -Read SwartAl A. Terra 550
12.ffi-13,45 u. Mildam Al - Aengwirden Al J. Schotanus 33ó
14.00-15.45 u. Udiros A1 - Akhum A1 A. Niemarkr 3ó8

Maandag 5 seot.

18.30-20.15 u. Akkrum A1 - VVI Al P. Dijksma 258
18.30-20.15 u. Aengwirden A1 - Udiros Al A. de Jong 525

Dinsdap 6 seoí

18.30-20.15 u. Read Swart A1 - Mildam A1 H. v.d. Veer 288

V9oendag 7 seoL

18.30-20.15 u. Aengwirden Al - Akkrum Al A. Niemarkr 368
18.30-20.15 u. Udiros Al - WI A1 H, Hoen 105

Zaterdag 10 sepL

10.00-11.45 u. Udiros A1 - Mildam Al A. Niemarkt 368
n.m-13-45 u. WI Al - Aengwirden Al J. Visser 228
14.00-15.45 u. Read Swart Al - Akkrum A1 J. de Groot 175

Maandae 12 sent.

18.30-20.15 u. Mildam Al - Akkrum'A1 G. Hetlinga5g3
18.30-20.15 u. Read Swart A1 - Aengwirden A1 R. Wuite 80

Woensdap 14 sept.

18.30-20.15 u. Mildam Al - WI Al L. v.d. Berg 23
18.30-20.15 u. Read SwartAl - Udiros A1 H. Hoen 105

9rganisatie: nv. Oldeboorn.

ïbrreinen: v.v. G.A.V.C. Grou.

Zaterdag 3 sept.

9.0G10.10 u. Olyphia Cl - GAVC Cl J. Groen 67
10.1G11.20 u. Renado Cl - VOc Cl M. Sibilia 13
12.0[.13.45 u. Oudehaske 35+ - Wolvega 35+
14.0G15.45 u. WI35+ - DWp 35+
16.m-17.45 u. GAVC 35+ - Heerenveense Boys 35+

Maandag 5 sept

18.30-20.15 u. DWP 35+ - GAVC 35+
18.30-20.15 u. Wolvega 35+ - WI35+

Dinsdag 6 seDt.

18.3G20.15 u. Heerenveense Boys 35+ - Oudehaske 35+

Vt/oensdag 7 sept.

18.3G19.40 u. VOG Cl - Olyphia Cl 207 ?

18.3G19.40 u. GAVC Cl - Renado Ct M. Sibilia 13

DonderdagS sepL

18.3G20.15 u. VW 35+ - GAVC 35+
18.30-20.15 u. Oudehaske 35+ - DWP 35+

Zatcrdag 10 sept.

9.00-10.10 u. VOG Cl - GAVC Ct J. Groen 67
10.lG.l1.20 u. Olyphia Cl - Renado Ct 260 ?

12.W-13í5 u. WI35+ - Oudehaske 35+
14.00-15.45 u. Heerenveense Boys 35+ - DWp 35+
l6.W-17.45 u. GAVC 35+ - V/olvega 35+

Maandag 12 seot.

18.30-20.15 u, Heerenveense Boys 35+ - Wolvega 35+
18.30-20.15 u. Oudehaske 35+ - GAVC 35+

Woensdap 14 sept.

18.30-20,15 u. Heerenveense Boys 35+ - WI 35+
18.30-20.15 u. Wolvega 35+ - DWP 35+

TIPS VAN DE KROMME:

* Je moet als voerballer natuurlijk talent hebben.
Maar ie kunt ook dingen leren of onrwikkélen. Je
traprechniek is er één van.

I Her is nog leuk ook, om met ie vriendje te trainen.
Tegenover elkaar weer, net als bij het links en rechts
trappen, en hard en zuiver in elkaars voeten speten.+ Het geeft niet hóe: met je binnenkant of wreef. Ik
geef de voorkeur aan het laatste.* Met ie-wrnf reik ie verder, de binnenkant van je
voet gebruik je voor passjes over koÍe afstand.

" Durf een verre pass re geven. Een speler die een bal-
over-afsrand durft te schieten hieft een streepje
voor bij anderen.* Denk aan Willy van der Kuylen. Als ie werkeliik
goed oefent kom ie ner zo ver als hij. Misschien.



Tweede Ronde.

Klasse A:
Winnaar poule I - winnaar poule 2
Winnaar poule 1 - winnaar poule 3

Winnaar poule 2 - winnaar poule 3

Klasse B:
Winnaar poule I - winnaar poule 2

Winnaar poule 3 - winnaar poule 4
Beide winnaars

E-Dunillen Velden Nieuweschoot Zaterdas 17 seDt.
Klasse A:
WinnaaÍ poule 1 - winnaar poule 2
Winnaar poule I - winnaar poule 3
Vy'innaar poule 2 - winnaar poule 3

Klasse B:
Winnaar poule I - winnaar poule 2
Winnaar poule I - winnaar poule 3

Winnaar poule 2 - winnaar poule 3

Winnaar poule 4 - winnaar poule 5

WinnaaÍ poule 4 - winnaar poule 6
Winnaar poule 5 - winaaar poule 6

Winnaar poule 1,2,3 - wirmaar poule 4,5,6

D-puoillen 7-tallen Velden Nieuweschoot Zaterdag 17 seot.
Klasse A:
'Winnaar poule I - winnaar poule 2

D-Irupillen ll-Íallen Velden Okleboorn.
Zaterdael7 *oL

Klasse A:
lVinnaar poule I - winnaar poule 2
Zaterdag 17 sept.
Klasse R:

Winnaar poule I - winnaar poule 2
Magndag 19 sept.
Klasse A:
Winnaar poule I - winnaar poule 3

Woensilag 21 seoL
Klasse A:
Winnaar poule 2 - winnaar poule 3

Tweede ronde.

C-Junloren Velden de Blesse.
Zaterdsp 17 seot.
Klasse B:
Winnaar poule I - winnaar poule 2 A
\iy'innaar poule 4 - winnaar poule 5 B
Maandae 19 seot.
Klasse B:
Winnaarpoule3 -winnaarA C
Woensdag 21 seot.
Klasse B:
WinnaarB-winnaarC
Maandag 19 seDt.
Klasse C:
Winnaar poule I - winnaar poule 2

Zaterdag 17 sept.
Klasse B:
Winnaar poule 1 - winnaar poule 2
Maandag l9seDt.
Klasse B:
Winnaar poule I - winnaar poule 3

Woensdag 21 sert.
Klasse B:
Winnaar poule 2 - winnaar poule 3

A.jUnioren Velden f ubbesa.
Dinsdag 20 sept.
Klasse A:
Winnaar poule 1 - winnaar poule 2

Tweede ronde.

Senioren Klesse A Velden Nieuweschool
Vrijdag 16 sepl
Winnaar poule I - winnaar poule 2
Zondag 18 seDL
Winnaar poule 2 - winnaar poule 3

IXnsdag 20 sept"
lilinnaar poule I - winnaar poule 3

Senloren Klasse B Velden de Blesse.
Zondag lE seoL
Winnaar poule 2 - winnaar poule 3 A
Winnaar poule 4 - winnaar poule 5 B
Winnaar poule 6 - winnaar poule 7 C

Senioren Klasse B Velden Oldeboorn.
Dinsdag 20seDí
Wimaarpoule 1- A X
WinnaarB-winnaarC Y
Donderdag 22 sept.

WinnaarX-winnaarY

Senioren Klasse C.

I4lfulaelósent
Winnaarpoule l - winnaarpoule2 A Jubbega
Winnaarpoule3 - winnaarpoule4 B lubbega
Winnaarpoule5 -winnaarpoule6 C Jubbega
WinnaarpouleT - winnaarpouleS D Nieuweschoot
Winnaar poule 9 - winnaar poule l0 E de Blesse
Winnaar poule 1l- winnaar poule 12 F de Blesse
Winnaar poule 13- winnaar poule 14 G Oldeboom
l5

Zondag 18 sept.
WinnaarA-winnaarB
WinnaarC-winnaarD
WinnaarE-winnaarF
WinnaarG-winnaarH

Dinsdag 20 sept.
WinnaarK-winnaaÍL
WinnaarM-winnaarN

Donderdag 22 sept.
WinnaarO-winnaarP

K Jubbega
L Nieuweschoot
M de Blesse
N Oldeboorn

O Jubbega
P Nieuweschoot

de Blesse



DE STERREN VAN JAN V.D. BERG

Op bijgaande foto is een gtoot gede€l0e van de spelers vastgelegd die de afgelopen
vier seizoenen op een uitstekende manier hebben samengewerkt met trainer Jan
v.d. Berg. Deze foto is tevens vergroot op posterformaat en tijdens de jaarlijkse
feestavond op zaterdag 1 1 juni j.l. uitgereikt aan de vertrekkende trainer. Op de
foto zien we op de achterste rij staand v.l.n.r. Siemen Willem de Vries, Cees
Reitsma, Siebrand Oosterbaan, Pieter Poepjes, Harke Hartmans, Durk Valk, Binne
Oosterbaan, Willem van Kalsbeek, lVander Veenstra, Hendrik v.d. Krieke, Piet
Tijsma. Middelste rij staand v.l.n.r. Jan Nijdam, Jelle Teunissen, Douwe Hein
Akkerman, Pieter Ate Kalsbeek, Henk v.d. Berg, Sietse Akkerman, Johannes
Poepjes, Johan Tijsma, Sietse Bergsma, Wietse Huisman, Anne Nijdam (speler?),
Jan Visser. Voorste rij gehurkt v.l.n.r. Frank van Warmerdam, Henrico Veerman,
Henk v.d. Meulen, August Faber, Siete Veenstra, Janco Voolstra, Sietse de Jong,
Ronald van Warmerdam, Rienk v.d. Velde. Liggend voor de groep de grote orga-
nisator voor ook met name deze foto Harm "Katje" Oosterbaan. De foto kan overi-
gens worden bijbesteld bij Hann. Tel. 1605.

GEZOCHT!!!!!

Voor onze E3 pupillen (een mix van
jonge knapen en een paar vrolijke
meiden) wordt momenteel nog een
leider gezocht.

Voor onze A/3 Combinatie Bl-junio-
ren wordt nog een trainer en één of
meerdere leiders gezocht. Dit is een
combinatie van spelers uit Oldeboorn
en Nijbeets.

Hopelijk beseft een ieder wel dat er
zondgr trainers/leiders door deze spe-
lers niet getraind/gevoetbald kan wor-
den.

Dus, wie helpt ow deze leuke klussen
te veruullen???

Aanmelden kan bij;
Sipke Vink tel.1294
HaicovanDijk tel.1827

Op de indeling hiernaast 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 desbetreffende leider. Mochten we
onverhoopt één of meerdere spelers
over het hoofd hebben Eezien, dan ook
gaarne z.sim. even melden bij de lei-
der(s). Bij bovenstaande indeling zit-
ten waarschijnlijk ook nog een paar

"vraagtekens", zodat er uiteindelijk
maar weinig spelers overblijven voor
vier elftallen. Wij hopen echter dat
deze "vraagtekens" omgezet worden in
"zekerheden" en dat er zich nog een

paar nieuwe leden aanmelden (die het

dan hopelijk wel langer dan één sei-
zoen volhouden...), zodat we niet meer
met de gedachte hoeven te lopen om
alsnog een elftal voortijdig terug te
trekken.

' hetbestuur.

N.B. Ons yierde elftal zoekt voor het
nieuwe seizoen nog een leider. Wie
oh Wie helpt dit elftal uit de proble-
men????

Oldeboorn 4
l. D. Valk
2. B. Oosterbaan
3. H. Nieuwland
4. T. Meester
5. J. de Jong
6. B. Haspels
7. Joh. Brouwer
8. J. de Boer
9. D. rily'esterhoven

10. Jelle Visser
11. H. Ament
12. H. v.d. Heide
13. M. Kleefstra
14. R. Huitema?
15. F. Goerres?
t6
l7

Leider D. Valk

Oldeboorn 3
T. Voolstra
H. Vink
K. Mulder
J. Witteveen
Erik v.d. Krieke
W. Vink
A. Spoelstra?
E. Quarré
Hans v.d. Krieke
J. Bethlehem
J. Akkermari
M. Dam
Y. Sinnema
Joh. Poepjes
S. de Roos

Oldeboorn 2.

S. Vink
J. v.d. Woude
S. Bergsma
W. van Kalsbeek
W. Jager

R. Jelsma
J. Meester
J. Wierda
afv. 1e elftal
afv. le elftal
afv. le elftal
afv. le elftal
afv. le elftal
afv. le elftal
afv. le elftal

Leider H. Vink
(voor volgend M. Veerman
seizoen wordt ergezocht naar eennieuwe leider! ! !)

Voorloeige indelins senioren 2e ím 4e elftal seizoen 1994/95.

Leider J. Fokkema



kompetitiel993 11994 v.v. Oldeboorn
fJourer Jler haw lk no foar Jimne stienl
no en dat rêd ln Doarn net In êlEenlen.
Har it 1s no foarby,
Ik gean by Jlo vei,
Dochs hav rf beslétten,
on noch hua! op rt pepier te séttên.
Hrant tn de rln fan tt 1ier,
beltbJe Jo hiel vaÈ ig rt Ylerr
Oêfenje tsJin ploegen 0t de fjirde klasee,
sa as Langxar,en dy d'r dsn 0f Jasse.
Mar lettêr hat bltken dien,
dêrfan youn hast elsenien.
lilergea YÍe ek gJ in partti ,
en Grou,kaen ek nei tn nederlaag by 0s wei.
Snlta tya,dêrfan harre yy rn Drotte Leart,
ek al vie de 6t81ag foar 0s hvat forkeard.
En sels by 't vinterdei,
hélle TlnJe Dar íen puntsje bt 0B veí.
l,ly rounen al hast In bytsJe b0ten de skuon'
foarlll d0 rt de konpetltle Ea gOd begong.
llvant yn de haedklasse fan de F.V.B,
sêtten vt rap 6t até.
Yn ta krsntên skreaune hJa,rêr noaÈ d1t hinne,
ae josa foar it earoÈ yn dlzze klaase.óegjinne.
ft is dan ek ttge goed gong mei Aldeboarn,
hast lt hlele Jler stlene hJa oel b8ppe oan.
Kanpioen v0rde,dirfoar hlene ry hest puntajes to nln,
hranÈ tsJin de 0nderaten aleE it soDs hvat EsJln.
líy bi.soargen de bond hiel hvet 0ngenak,
oeí trlje ploegen eLndlBen vt op 1t tuadde plak.
rn heale kotspetitÍe tsjlo nêkoar,
dus tvs reds!rilden plaE dtr foar.
Ily rêdden i.r nêt,
BakhOzen ie mei de priie ófoét.
Yn.de nei-konpetitie roun it ek net sa skoan,
::1", luf nei In ftuitsje,h6r 1r foar O" yn-aiO"loftpeaaellar hawar,lt is net oara,
De K.N.V.B.gong foarby oan 0a noara.
Dan takkon[ende Jier nar wêr de nouven opstrope,dan stJlt de 4e klaese foar Jln op'e stoepe.
Oan de ein fan de rlt,de spilers noch'êfkes by dél,
No dat yie uy drr rn aLél.
Sienen-l{i$.en ,no en dan yol 1k net oerdrlouve,
dêr kinst vol rn boek oer skrieuve.
Sons alacht hy ê11e bállen drr 6t,
ts oara s&opt hy de tsjln€tgnd€r lt fJ1ld 6È.
En la hy drr nei de h611e net by,
dan hé1Lêt hy de iêne net dê oare bAlle 6t tÈ neÈ uei.
Ek krige hy les fan Jan Hoek,
nar Jo kinne net 611e b811en kearde 0t 1È boek,
Dfter hawe vt llarke stean,
dy kln sons mar noeilLk 0t de startbLokken gean.

Sa traech as rn s1ak,
skoauvt hy de bàlJ.en t.o plak
llar kÍn by drr net by,
dan nint ht de tsJinslander mel.
llel Johan kln ht 1t aerdlch rooie,
ek al kin dy ne} sa f011e gerlcht tn de strlld 8ooie.
Dy sei net yn panlek raaitsJe,
hy ooaÈ de ggtren tÍcht neitsJe.
llar kom! de b611e oan de oare kont op te pennelstip,
no dan ls hy drr yn een ylp.
llvant dêr tn is hy rn speclalist,
alhoewol hy drr ek volrls ien Dist. '

August , draecht ek syn stj lntsj e by,
soms giat it drr noch8l hvat o[ wei.
Dan kin D'r op de oaren rachelje en skéI1e,
si1 lk lln fortêl1e.
Har jo noatte net op tllle slakken s6lt lizze,tn AnelAnder trêkJe eík rk nar slzze.
Hy hat rn protte foar it fooÈbeljen oer,
al is tratnen foar hln faeks rn hleLe loer.
Jehannls,dyrt fan rt jLer heit vorden J.s,
StJlt a8 'n roÈ6 yn de brêndÍng,dat ls ris.
De oeasten fan de tsjlnpartij,
blluve dan ek wiielik by hln rei,
Jo klnne hasL net on hln hlnne,
en ht kln ek noch forrekte hurd rinne.
Hy Jouvt se lt 0rderste 6t de sék,
sa lert aar krêk!,.
0p re nldden Jouvt Syb de leldtn3 osn dê Jeutd,
sêt de leltren 6t,soks docht deugd.

Ht noat dan rn hiele proÈte treters treitajel
en dêr kinne Jo wolrÍs varch fan reltsJe.
Har bt lt. ninnen fan tn vrlJe trap,dan le hy yn syn elenint,
dan 1s hy foar de ploech faeks In gouden fent.

Hy krult hin dan sanar oer de nuorre ynr! net,
nar sons lukt it ek net.
Henrico,dat ls de lytste fan rt stel,
dy fleant it hiele niddenfJlld dél.
Hy vrot nel hannen en puoten,
sels pakt rr wolrls tn tsjlnsrander by de kloten.
Forj{t nêt.,br0k dlen ho11e,
en vol net to fólle.
fk eoe dsn ek tejtn dy slzze,
lit ek hsat wurh foar de oare Jong8s lizze.
cees Jo-Jo hauve íy oan de oare kanttdê lê8te tlídt
en dêrmel i.s hy hlelendal nèt bliid.
Hy komt dêr al net hielendal Èot syn rJocht,
1t is lên dy't leaver yn de splts or fl0cht.
As hy lt op'e heupen hat is hy tn lêstige klant'
dat hearre Jo Sauria fanOf de kant.
Wo1 draecht hy alÈild stn stientsJe bt,
ek al ls hy it net alElid leno trel my.

Siete ls 0s skaduv spits,
dy bakket goals,sons'n hiele rits,
Dy kin fan a1les nei In bal,
nar sya ho1le ls volrÍe rn drasitol.
Dan krl3et rr geLe kaarÈen,
ek al blnne dy allinne foar praeten.
Ek al 1s lt foar dy rn htele toer,
l1! it praten mar oan de okledsrjochter oer.
Pit.èr,hêllen vy ln re.tin fan rt Jler by de Junloren xel,
èn spÍ1et no [ei de senioren oel,
Dy hat rn skoÈ,dat is o sa h0rd,
mar it i6 to heapjen d6È hy hHaÈ altlver vurd.
Net allinne privé,nar ek op it fji1d, i

bidoarn. rt ls sis dat soks vo1 In slók op tn buorrel 8k11È.

Sietse,de á1dste fan áldeboarn,
f81t verdedlgjend ek 6t de toan.
iíar foar ts hy hlel attent,
dat is by de tsjinstandfs beklnt.
tN iralnlng l.1t hy noch yolris sJlÈte,
dan noat hy neL tn congert Èarsatt JID ro1 vlite.
llar faeks yn it fJild,
hat ht 0s nlj rn oevinning ta tilÈ.
Ek Janco dle yn tÈ begjin ne1 osmet,
dochs foel Lr0ch uurkzaanheden drr letter bt wel.
Ptter-Ate naen 0t tn troch syn plak oer,
ek sl vle dit sons In hiele toer.
Hwant syn ankel-gewricht,
dêr is hy gaurÍs troch hinne erlcht.
Dus tn protte hulpni.ddelen drr on h{nne,
en rêr op nel begJinne.
It fAlt altiten net nei,ttr protte apílers dogge yn sarn jier trel
Jan van der Uoude,Bollie en al sa neer'
assisteerden ek dizze kesr.
Ek reserve keeper Durk,
dle foar 0s ea ayn vurk.
Og de reserve bank,
sleten faeks Douve-Heln enllenk,ek hllr foar 06 tank.
En de nan diert foar 0a lt neaate vurk forsét ,
Harr, dy forJit 'k nêt.
Ht v1e iÈ leaat foar 0s ynrt spier'
1êlder rêze,dat is t18e aYter.
Alle karvelkes konne op jo ta'
en oer81 troàtte Jo nar In antv0rd op ha.
Papleren lnyulle,telefoan oPniEne ea tI sa near'
die Harn ek dizze kear.
Plter etr Jan fleagen by loêrbeurE by de 1lne dÉ1'
vy koene ek net soender dit etér.
En dan íol ik 0s trouve oanhang net foarjÍtte,
jo sllle dêr nar s0nder silte.
Jln silLe wol begrlepe,
as tolfde ean ha hja 0a sÈipe.
Foar de tako[at uol tk llB noch In hint Jaen'
fuolbàljên nostte Jin nei stn allen dvaenl

Jan vatr detr Berg.
jim[e Trainer.



I

REISVERSLAG VAN HET 3eDE.
Op 25 juni was het dan eindelijk
zover het derde ging op reis naar
Antwerpen. Verzamelpunt was Café
Moeke de Bruin waar iedereen stipt
op tijd was, op Thijs en Afke na. Er
waren twee busjes gehuurd waarin
we 16 man + vrouw moesten bergen
+ 1 krat Grolsch per bus en 1 krat
malt voor de chauffeurs (de heren H.
Eizema en Jan van Jelke). Om kwart
over negen konden we eindelijk ver-
trekken. We waren nog maar net het
dorp uit ofde eerste bierdoppen vlo-
gen al door de bus. Ellert vond dat de
vochtigheidsgraad in de bus nogal
hoog was en dat hij liever geen uit-
drogingsverschijnselen wilde heb-
ben. Eenmaal in de polder aanbeland
werd het alweer donker en al spoedig
zaten we in een plensbui. Voor Ellert
weer een reden om één te doppen.
Hans v.d. Krieke had intussen de
5laep gevat dit was waarschijnlijk de
schuld van Jentje, wiens moppen niet
bepaald aansloegen. [n de andere bus
waar Jan van Jelke chauffeur was,
werd de stemming wat minder. De
chauffeur dacht dat hij aan de T.T.
van Assen meedeed en dat er risico's
moesten worden genomen. Dit zou
hem niet in dank worden genomen.
Na ongeveer twee uur wou Ellert
weten of we er al bijna waren, want
het krat bier was leeg. Om ca. 13.00
uur kwamen we in Antwelpen aan
bij het hotel. Èet bleek dat we in de
rijkste buurt van Antwerpen zaten er
zaten nl. een stuk of 20 diamantwin-
keltjes gerund door orthodoxe joden.
Na wat moeilijk gedoe van de recep-
tioniste konden we eïndelijk de tas-
sen naar onze kamer brengen.
Sommigen waren goed af die hoef-
den maar naar de 2e of 3e etage.
Ellert trof het niet hij moest naaÍ eta-
ge nummer!en de lift was buiten
werking. Naongeveer drie kwartier
was hij op z'n bestemming, Maar al
dat geloop en geslouw werd beloond,
want er was een praqhtige minibar in
z'n kamer. Dus tijd cim het verdwe-
nen vocht weer aan,tê'iullen. Het
bleek dat meer van ónà spelers de
bar hadden ontdekt.'Na ongeveer een
uur konden we met de excursie
beginnen. Winkeltjes kijken in het
centrum was het eerste wat ws
deden. Daarna was het tijd om Mac
Donald van z'n rommel af te helpen.

En toen was het tijd voor een terrsje.
Jan v.d. Woude werd benoemd tot
potbeheerder en kon er geld worden
ingezameld. Het was heerlijk weer en
de drumband van Antwerpen zorgde
voor een vrolijke noot. Toen ze einde-
lijk vertrokken waren kregen we het
hoofdgerecht voorgeschoteld een stel-
letje swingende geflipte Hare
Krishnas. Reden genoeg om te ver-
trekken en een ander terrÍ$ op te zoe-
ken, het liefst één met een televisie
want Nederland moest tegen België
spelen. Al spoedig hadden we er één

gevonden (bijna anderhalf uur). Hier
maakten we kennis met kelner Paul,
later op de avond werd hij dus al
Folleke genoemd. Deze was een uit-
stekende gastheer voor ons, want al
spoedig was de mini tv vervangen
door z'n grotere broer. Toen het zes
uur was werd Polleke al zenuwachtig,
want hij zat constant naar z'n horloge
te kijken. Intussen was z'n baas ook
aangekomen en deze liet weten dat hij
voor ieder Belgisch doelpunt een
rondje zou geven, wat er voor zorgde
dat een paar van ons voor België
waren. Ellert vond het jammer dat het
geen basketbalwedstrijd rrvas, want
dan hoefde er niet meer besteld te
worden. Nederland verloormet 1-0
en we gingen naar buiten om op het
terras de teleurstelling te verwerken.
Op het terras zat intussen nog een
groep Nederlanders. En toen barstte
het feestgedruis in Antwerpen los.
Allemaal toeterende auto's met vlag-

gen waar de mensen bijna helemaal
uithingen. Jentje dacht wat mag hier
veel en besloot om ondersteboven in
een verkeersbord te gaan hangen. Op
dat moment was de Rijkswacht ter-
plaatse en zij vroegen aan Jentje of
hij naar het cachot wilde. Jentje
vroeg waar'dat pretpark was, en de
Rijkswacht zag hier de humor niet
van in. Kelner Polleke wist gelukkig
de zaak te sussen. Intussen gingen de
Zuidamerikaanse taferelen op straat
door. Thijs vond dat het op het terras
een dooie boel was en dat er gezon-
gen moest worden, dus werd al vrij
snel het V/ilhelmus gezongen.
Daarna tijd voor de wave en daarna
moest er gemooned worden, wat dit
is moet u Thijs maar wagen, overi-
gens zijn er ook foto's van te bestel-
len bij Marcel. Op een gegeven
moment was het voor enkelen van
ons tijd om het bed op te zoeken en

een ander vond dat het tijd was voor
een discotheek waar hij tot zes uur
zou vertoeven. Weer een ander vond
dat het tijd was voor z'n wekelijkse It

voetenbad. En weer een ander vroeg
waar hij zich kon laten verwennen.
Deze persoon zou er niet in slagen
om zijn wens te verwezenlijken en
daar was hij knap misselijk van. Dag
2; 8.00 uur. De eerste ontbijters zijn
gearriveerd en langzaam druipt ieder-
een voor halfelfbinnen. Op een paar
na. Dan is het tijd om de vogeltjes-
markt te bezoeken. Na ongeveer twee
uur hebben de meesten het wel
gezien en was het tijd voor koffie en

broodjes Calamwatles (dit dient te
worden gegeten met de neus dicht).
Het bleek dat zondag muziekdag is in
Antwerpen. Eerst kregen we de Gert
en Hermien van Antwerpen voorge-
schoteld. Toen was het tijd voor een
gitarist, daarna was het de beuÍ aan

één ofandere accordionist die zich-
zelf nogal goed vond en kon de bsurs
weer worden getrokken. Toen was
het tijd om nog even bij Polleke langs
te gaan, waar we een t-shirt van
België kregen overhandigd. Om 5
uur's-middags was het tijd om te ver-
trekken. En we gingen moe maar vol-
daan terug naar huis. Volgendjaar
zullen we Londeh bezoeken.

Hoogachtend,
De derde klas van de v.v. Oldeboorn.



l. S. Akkerman 12. S. Oosterbaan

2. H, Harftnans 13. C. Reitsma

3. H. v.d. Meulen 14. Jan Visser

4. Joh. Poepjes 15' S'\ry' de Vries

5. J. Tijsma 16' E' v'd' Woude

6. J. Voolsna 17. P. Poepjes

7. R. van Warmerdam 18. H. Veerman

g. p.A. Kalsbeek 19, W. Huisman

9. D.H. Akkerman 20. D. Valk

10. A. Faber
11. G. van Kalsbeek

Trainingsavonden: Dinsdag- en Vrijdagavond
Trainingstijden: 20.00 -21.30 uur

Eerste training; Dinsdag 16 augustus
(Bij eventuele promotie: Maandag 1 augustus)

Dinsdag 16 aug. Trainen
Donderdag I 8 aug. Jubbega 1 - Oldeboorn 1 19.00 u.
Zaterdag2A tug. Oudehaske 2 - Oldeboorn 2 14.ffi u.
Tnndag 2l aug. St. Anna I - Oldeboorn I 14.00 u.
Dinsdag 23 urg. Trainen/KNVB beker
Woensdag 24 aug. ?

Donderdag 25 aug. Gondelvaart
Vrijdag 26 utg. Gondelvaart
Zaterdag 27 aug. Gondelvaart
Znndag2S aug. Uitzieken
Dinsdag 30 aug. Bakkeveen I - Oldeboorn 1 19.00 u.
Donderdag I sept. Oldeboorn I - Oudehaske I 19.00 u.
Dinsdag 6 sept. Trainen

Wij wensen jullie een prettige vakantie.

Bonne de Vries Trainer
Harm Oosterbaan L,eider

VOORLOPIGE OEFENWEDSTRI.IDEN SEIZOEN 1994-95 íONDER
VOORBEIIOTJD)

Donderdag lE aug.
Jubbega 1- Oldeboorn I 19.fi) u.

Zonilag2laug.
St. Anna I - Oldeboorn I 14.fi) u.

Dinsdag 23 aug. 'l

le bekerronde KNVB '' 
.1

Dinsdag íl aug.
2e bekerronde I(NVB, bii uihchakeling in de le ronde:
Bakkevecn 1 - Oldeboorn 1 19.00 u.

Donderdaglsept., ,.

Oldeboorn 1 . Oudehaske 1 19.fi) u. 
.

Oefenwedstrijd Oldeboorn 2
Zatnrdag?fring.
Oudehaske 2 - Oldeboorn 2 14.fi) u.


