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Van de Redaktie.

Overzicht v.v. Oldeboorn
.Vorige week werden helaas alle wed-

strijden door de grote Bond aÍgelast.
Dit had volgens mil niet gehoeven

aangezien zondag onze velden er pri-

ma bij lagen. Het eerste besloot daar-
om maar een ê}fiÍa training in te
lassen. Het afsluitende partijtje werd

met 24-16 gewonnen door de veÍde-
digers gelooÍ ik. Na de partijwerden
de spelers getrakteerd op een heerij-
ke koude douche, watvolgens mij erg
gewaardeerd werd. Zondag Ínoeten
de spelers van het Eerste têgen
Udiros spelen, en wilmen meeblijven
draaien dan zal er moeten worden
gewonnen. Een week later heeft men

al weer een uitwedstrijd en wel tegen
de Westhoak. Als men daar met een
gelijkspelweg kan komen dan moe-

ten wij daar denk ik erg tevreden over
zijn. Het dêrde heeft er alweereen
nieuwe speler bii, narÍtêlirk een
Engelsman (kan ook een Schot zijn).

Hijwist in zijn debuut meteen alviêr
keer het net te vinden wat tevens
genoeg was om de overwinning te
pakken voor het derde. Zondag speelt
het derdethuis tegen CAB uit
Bolsward en een week later moet
men naar Bolsrard om tegen RES te

spelen. lk hoop dat er twee punten bij

kunnen worden gevoegd zodat het

derde dan op acht punten komt. Het
vierde had aan een helft genoeg om

THOR te verslaan.

Het doelpunt van Bouke bleek
gênoeg omdat de beide teams na de
pauze niet meer têrug kwamen. Het is

iammer dat bepaalde spelers de sÍeer
in het veld zo kunnen verzieken dat
een weds{rijd uitvoetballen, niet meer

kan. Zondag moet hetvierde thuis
tegen Surhuisterveen en ik hoop op
een overwinning zodat ik's avonds
mooi naar de Íamilie aldaar kan bel-
len. Een week later ook voor het vier-
de een uitwedstrijd en wel naar
Jubbega. Om kampioen te willen wor-
den zal ook daar moeten worden
gewonnen dus Klaas hou de mannen
scierp. Het tweede heb ik voor het
laatst bewaard omdat deze ploeg een
verhaalapart is. De ene week met 9-l
winnen om daarna met 3'2 te verlie-
zen tegen een van de ondersten is
wel heel erg vreemd. MetJelle op de
goal voorde geblesseerde Sipke
moeten ook zulke wedstruden kunnen
worden gewonnen lijkt mij. Leider
Johan had,jaÍnmer-genoeg ook veel
moeite om die zondag een team op
de been te krijgen wat helaas wel-
eens vaker gebeurd,want ook het eer'
ste heeft het dit seizoen al eens een
keer meegemaakt. De leden mo€ten
echter wel begrijpen dat je lid bent
van eên club en niet van een elftal.
Het kan dus wel eens voorkomen dat
je met een hoger of lager elftal mee
zal moeten doen. lk hoop dat zulke
problemen zich in de toekomst dan
ook niet weer zullen voordoen.
Zondag speelt het tweede ook tegen
Udiros (een voonaredstrijd bij het eer-

ste) en ook volgende week spelen ze'
weer uit, namelijk in en tegen
Langezwaag. Zondag 4 December
zal dan ook een zware zondag wor-
den voor al onze supporters aange-
zien w'rj dan geen thuiswedstrijden
hebben.
Tot een volgende keer. , 

""rr.
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Schrijf ik een keer een stukje voor
het tweede elÍtal...komt dat ver-
slagje twee keer in de krant!Wat
een eer...wat een eer, Piet.
Zomaar twee keer pag.2 in de
krant. Wat een eer..wat een eer.
Had je die extra pagina niet beter
aan sen adverteerder kunnen
Spandèren, of aan de Club van
Honderd? BUv. met teksten als..
METWORSTVAN MEETSMA
SCOOR JE BETER of DE
TEGELS VAN ROEL PLAKKEN
LANGER DAN JE DENKT, DiE
sponsors moet je zuinig op zijn
Piet. Dat doe ik ook altijd. lk had al
een verslag gemaakt van het
"tweede" (5 regels lang), want
meer was die wedstrijd niet
waard, kom ik Jantje M. tegen In
Hotel Annie. Hij doet me het voor-
stelom voor een Íles JONGE
BOLS een verslagje te schrijven :

voor/over "het tweede", kijk Piet,
dat bedoelik nou....zuinig zijn met
de sponsorsl ! !! Dus..klotewed-
strijd vlug vergeten...kurk van de
Íles...en..achter de computer. lk
schenk even in Jan..JONGE
BOLS WAS ERBIJ. Wat is het
voetballeven toch hard Jan. Hoe
moet ik van'1die" wedstrijd iets fat-
soenlijks maken? Die 5 regels die
ik al had, gingen helaas niet over
jou Jan(ik schenk nog even in....)
maar over die wereldgoalvan
Pieter P.. Die jongen luisterde ten-
minste. SchreeÍ ik vorige keer dat
hij voortaan 10 cm. lager moet
schieten..hij doet het gewoon en
het is een doelpunt. Dat ik aan
een wereldgoal maar 5 regels
spandeer komt omdat iedere
Nederlander deze goal kent. Niet
dat deze wedstrijd op TV was oÍ
zo, (moet er niet aan denken
zeg..) maar het was gewoon dat '

omhaaltje van Marco van Basten,
dus bijiedereen bekend. Bonne
stond zeker ook langs de lijn, want
Pieter mocht gelijk met het "eer-
ste" meespelen. Dat is pas carrie-
re maken Jan..:lk schenk nog
even in...Zeg Jan hebben ze je .

nooit verteld dat die bal in dat klei-
ne netje moet en niet in dat grote
net achter dat kleine netje. Daar
trapt toch geen scheids in man,
zelÍs niet met een fles JONGE
BOLS!!!! 5 keer voor rust in dat
grote net..Jan..ZE TELLEN

NIET!!! En'dat Nieuweschoot voor
rust gelijk maake was terechl. Ja
Jan het voetballeven is hard..lk
schenk nog even in...Tweede helft
(ook van de Íles). Bij het bestuur is
het ook al doorgedrongen dat er te
weinig gescoord wordt bij de V.V.
Denken ze wat aan te kunnen
doen? Staat êr in de krant'HWA
SKOPT DE IiIEASTEN DERYN".
Oh..oh..oh wat eên promotie.
Daar is toch geen woord
Nederlands in terug te vinden?
Vólgens mij waren ze daar zelt
ook al achter, want er stonden wel
14 vraagtekens achter! Ja Jan..de
voetbalwereld is hard...ik schenk
nog even ín..want ik zat te denken
aan Symen Willem en Durk Valk,
Sipke en Henkie Vink. Spelen die
soms om de.."WlE SCHOPT DE
MEESTEN ERUIT BOKML''? NiE
te geloven zeg...lk neem er nog
eentje..Shit.. 1 -2 voor
Nieuwescfioot. Krijg ie ervan als je
staat te dromen. Johan Foppema
kan ook beter zijn wafÍel houden
langs de lijn. Luisteren doen ze
toch niet. lk deed ook een keer
m'n mond open. Wat denk je
wal?? Peukje uit m'n bek...in het
nátte gras..laatste vloeitje..en in
de kantine geen shag te
koop!lWat doe ik daar langs de
lijn?? Het voetballeven is hard
Jan..
lk schenk nog even in...Mocht de
Jeu gdcommissie vori ge week
Jeroen nog feliciteren met zijn
prestaties bíj de FRIESE
JEUGD..Helaas .,helaas voor
Jeroen geen Twente geen
Groningen geen Zwolle oÍ
Drenthe. lk zelf had al zo'n
"BOBO' regenjas en zo'n zonne-
brilletje gekocht (net zoals Haiko)
maar die hele handel heb ik nu
niet meer nodig. Kan welweer
met Janske mee naar Polen (ove-
rigens lijkt het er inmiddels wel
weer op dat Jeroen is geselek-
teerd voor de FRIESE JEUGD,
zodat je je attributen nog wel
nodig hebt Leo, dus niet te gauw
weggeven, red.). Ja Jan het voet-
balleven is hard Jan. We waren
wel naar die ouderavond geweest
van de KNVB/FVB waar Foppe de
Haan een lezing gaf over "HET
OMGAAII| METJEUGD EN
TALENTï. Alleen ben ik toen zo
stom geweest om NIET te vragen
"WlE" er met JEUGD EN TALENT
OMGAAT. Ja.. stom van me..het
voetballeven is hard Jan..ik

''lw llilï:l1,,.

schenk nog even in...Er lopen echt
eikels rond die het voetbalplezier
van een kind binnen f'een" uur
kunnen reduceren tot "nul".
Gelukkig zijn JOHAN, KEES EN
SYBRAN D proÍessioneler bezig
met voetbal en heeÍt Jeroen er
weer zin in..om dat balletje bij de
v.v. Oldeboorn uit het net te hou-
den. Wat een "wereldclub" he Jan.
Gelukkig staat Jeroen weer in
jouw keepersshirt van "SLAGER
DE JAGER" onder de lat bijde
V.V. Daar moet ook eens wat aan
gedaan worden vind ik..Die
Meetsma kan dan eieren voor z'n
geld kiezen!!! Of ik haalSLAGE-
RIJ van dat shirt af en vervang het
door SUPER..of ik haal DE
JAGER eraf en zet er MEETSMA
op. Ja de sponsorwereld is hard
Jan...Kijk díe overbuurman van
die Meetsma is stukken slimmer.
Ja ik bedoel die warme bakker.
Helaas mag ik geen namen noe-
men, want hij adverteert niet in
onze clubkrant, maar hij had zon-
dag wel als eerste een primeur op
het Boarnster sportcomplex. Wie
had dat gedacht? Als eerste
adverteerder een BEWEEG BAAR
reclamebord. Dit gaat duiten kos-
ten Jan. Op die sponsors moet je
zuinig zijn , 'n beweegbaar recla-
mebord..Oldeboorn is al een
wereldclub aan het worden
Jan..nu de prestaties nó9. lk
schenk nog even in, want onder-
tussen is het al 1-3 voor
Nieuweschoot. Wacht even...nu is
het 1-4 voor Nieuweschoot. Dan
hebben we dal maar gehad. Het
voetballeven is hard Jan..ik
schenk nog een keertje in. Wil ik
volgende week eens een keertje
mee naar een uitwedstrijd (want
dan spelen jullie kennelijk
beter)...vragen ze een oppas in de
krant. 't ls toch niet te geloven
Jan. Weten jullie hoe lK Jeroen
"zo groot" heb gekregen????
Gewoon wat JONGE BOLS in het
Ílesje...speentje erop...even sab-
belen...hij ronkte vier vijf uur de
sterren van de hemel. WIST JE
DAT NlET..."HARKE"...'t is toch
niet te geloven zegl!!l De scheids-
rechter gaÍ gelukkig het eindsig-
naal. De wedstrijd was leeg en de
Íles was uit..oÍ andersom. lk ga
naar de glasbak..,dus schenk niks
meer in.

oeL



Oldeboorn Bi - Houtigehage 81 Zaterdag 29 oktober.

Oldeboorn C1 - Sportclub Cl

We moesten eerst een,warming
up doen van twee rondjes en nog
wat rek en strek oeÍeningen. We
mochten kiezen kant oÍ áttrap.
We kozen eenjkant dr:rs had
Spo4qiLrS, 6riaftrap. Ze namen
hem'en war€n de bal dired kwijt
en wij tikten wat rond en Hans
nam een aÍstandschol van de
middenlijn en hij hing 1,0 voor
ons. Even later kregen we een

Nadat we de aftrap hadden geno-
men werd de bal het straÍschop-
gebied binnen gespeeld, ik slijde
op de bal (en tegen de keeper)
maar toch een goal en einde wed-
strijd voor mij. Want een dikke
blauwe knie deed mij van het veld
venruijderen. Gelukkig kon Broer
voor mij invallen. Na gedouched
en al uit de box tevoorschijn zijn te
komen stond het al2-1 waarbij
het tweede doelpunt een eigen
doelpunt was. Na stevig onder
druk te hebben gestaan werd het

Oldeboornl-Langweerl
:

7ondag23 ol<t' moesten we de
tweede thu iswedstrUd spelen
tegen Langweer. Vorig jaar gede-
gradeerd uit de 4e Klasse KNVB.
De wedstrijd begon voor
Oldeboorn te aÍwachtend.
Langweer kreeg steeds meer bal-
bezit. De verdediging onder lei-
ding van Johan kwam onder druk
te staan. Dit leidde tot gevaarlijke
momenten voor de goal. Aan het
einde van de eerste helÍt kreeg
Oldeboorn een vrije trap te
nemen rechts op het middenveld.
Jan (de) Visser bracht de bal
hoog voor en deze werd goed
ingekopt door Cees 1-0. De voor-
sprong werd behouden tot aan de
rust. Na een "streng" verhaal van
de trainer en het bakkie thee,
begonnen we aan de tweede
helft. Langweer werd gelijk vast-
gezet, hierdoor trok Oldeboorn
het spel naar zich toe. Het was
Siebrand die Oldeboorn op 2-0
zette door een schitterende solo.
Vlak daarna mocfrt de verdedi-

mooie kans op de linkerkant Theo
schoot en hij miste en Hedde
kreeg de bal voor de voeten en
trapte hem in de kruising 2,0 voor
ons. Het was pauze en we kregen
een bakje thee en wat aanwijzin-
gen van de leider. We begonnen
aan de tweede helft nu hadden
we voor de wind. We mochten de
aftrap nemen. We voetbalden bil-
na de hele t'rid op hun helÍt maar

2-2.De moed zakte ons in de
schoenen. Het werd dan ook een
2-3 achterstand. Ook een lange
tijd na rust konden we niks tegen
deze achterstand doen.
Houtigehage schoot een: keéri
tegen de paal en op de lat. Maar
vlak voól het einde kregen we
weer ióhirole over de wedstrijd en
er werd vervolgens twee keer ges-
coord door Jelger en Jorn. 4-3 een
moeizame ovenltrinning.

Andreas de Boer.

ging een vrije trap nemen. De bal
werd hoog voorgezet, Cees legde
de bal via de borst terug op
Siebrand en die haalde verwoes-
tend uit voor 3-0. Daarna mocht
Douwe Hein de eindstand bepalen
op 4-0 door een droge knal bij de
eerste paal binnen te schieten.

rebaF.

P.S. Dat het niet goed gaat met de
club Langweer, bleek wel uit hêt
wedstrijdverslag in dè Jouster '
Courant. Oldeboorn werd afge-
daan als een schoppende en
gemene, harde ploeg, terwijldit
niet het geval was! (Zie ook ver-
derop in dit clubblad, red.)

Verslag

Wijhebben gevoetbalt maar ik
vond het wel leuk ik weet niet
meer hoeveel hun gewonen heb:
ben',

astrid boonstra

we kregen geen goals want ze
verdedigden goed. Tot dat wij een
hoekschop kregen en Martin nam
hem en Ronald tikte hem in 3-0.
We dachten dat we er alwaren
maar kort voor tijd werd het door
een Íout achterin 3-1. En dat was
ook de eindstand.

Harm Watzema.

Warga E2 - Oldeboorn Eg

We vertrokken om half t hier uit
oldeboorn. Want om kwart over 9
moesten we aantreden. ln de eer-
ste helft was het niet best. We kre-
gen dan ook 3 doelpunten om
onze oren. En in de tweede helfl
kregen we maar 1 doelpunt om
onze oren. Dus werd het 4-0.

Jitske v.d. Krieke

Antwoorden soelreoel-
vragen nummer 3.

':
Deze keer helaas geen nieu-
we spelregelvragen. Wel heb
ik de juiste antwoorden op de
vorige vragen.

Vraag 1.

Het juiste antwoord is d.
Vraag2.
Het juiste antwoord is à.

VOETBALSCHOENEN

Wij hebben in de kantine nog
enkele voetbalschoenen liggen.
Deze schoenen 2ijn te koop voor ''
f .S,:lpaar. Komt u weekends
ruêtig èens kijken of èr wat bij zit.
De schoenen liggèn in het voor-
raadhok bij de frisdranUbier e.d.
op de plank boven de koelkast.

ADVÈRTEREN DOET
VERKOPEN!!!

Wilt u ook een advertentie in ons
clubblad plaatsen?

Neem gerust even contact op met
Jan v.d- Woude 1e1.1772



ODV 81 - Oldeboorn 81

Zalerdag 12 nov. moesten we
tegen ODV voetballen. We mis.
ten deze wedstrijd 3 spelers,
maar gelukkig was Andreas weer
terug na een blessure. Ook
speelde Tjerk A. voor deze keer
meè, zodat we toch 11 man had-
den. Gezien de stand waren we
verplicht om te winnen, maar we
kreQen een gelijkwaardige tegen-
stander tegenover ons. Wij kre-
gen toch net.iets rneer kansen en
halverwege de 1e helÍt kreeg
Jorn, na een misverstand tussen
de keeper en een verdediger v31

..
APOLLO ENGINEERING 

.

Na een overwinning op GAVC
met 8-:l (5 keer Dick en 3 keer
Piet) en een nederlaag van 3-2
tegen Langezwaag (2 keer Dick)
en een paar weken rust was de
volgende tegenstander lrnsum.
De w,edstrijd werd gespeeld op
dinsdagavond, zodat we geen
beschikking hadden over de
selectiespelers van de v.v.
Oldeboorn, waardoor we met 6
spelers en een coach (Dick, moet ,

hij maar niet zoveel scoren) de
tegenstander tegemoet traden.
Het werd een boeiende wedstrijd
waarbijApollo de leiding nam,
maar lrnsum steeds langszij
kwam. Bij een 3-g stand wist
lrnsum twee keer te scoren en
leek een nederlaag onoverkome-
lijk. Door twee scliiitterende doèl-

Oldeboorn 1 : Black Boys 1

Black Boys was onze gast van.
daag op het sportpark te :

Oldeboorn. Een van de ondefsten
van de ranglijst, die moet,te Pak-
ken zijn. Oldeboorn met een Paar
schorsingen moest iets anders
beginnen dan als de laatste wed+

strijden. Sietze Akkerman was 
,

nog snel even naar de kaakcfiirurg
geweest otT! zljn verstandskies te
laten trekken. Nu had hijdan een
lekker vol koppie, maar hij kon wel
spelen. Het eerste half uur hadden
we het welaardig in de macht en

ODV een niet te missen kans.

Deze. benutte hij natuurlijk ook, 0-
1. Ook het Íel spelende ODV
kreeg kansen. Een minuut voor
rust scoorden ze uit een vrije traP,

terwijl Bauke de muur nog aan het
klaarzetten was, 1-1. Na de rust
was het weer een geliikopgaande
wedstrijd. Uit een hoekschoP,
genomen door Andreas, kwam de
bal uiteindelijk bij Broer terecht en
hii kopte de 1-2 binnen. We kre-
gen ook kansen om de score ver-
der uit te breiden, maar deze ,,

kansen bleven onbenut. Ook Was

Tjerk, die goed speelde, twee keer
onderuit gehaald in het straÍ-

punten van Anne Jan Hoekstra . .

kwamen we toch nog langszij en
in de laatste minuut wist Binne
nogmaals het net te vinden, zodat
we met een 6-5 overwinning kon-
den nagenieten. De andere doel-
punten werden gescoord door
Binne (2x) en Gerke (prachtig
puntertje in de bovenhoek). De

Apollo Engineering-spelers doen
niet mee aan de topscorersbokaal
van de v.v. Oldeboorn, dus heb-
ben we maaÍ een eigen prijs in het
leven geroepen. De topscorer van
Apollo geeft een rondje aan de
overige spelers als dank voor de
assists.
De stand per 31-10-1994 is:
Dick Westerhoven 7 (is dan
inmiddels ook geblesseerd)
Piet Tijsma 5

scoorden we'l keer. Een goed uit-
gespeelde kans,die door Douwe
Hein Akkerrrnan werd binnen getikt.
Daarna verloren we de griP oP de
wedstrijd dat ons ook in de Pauze
duidelijk werd gemaakt door de
trainer. Maar in de tweede helÍt 

.

ging het niet echt beter en dat
bracht een beetje gaos in het elftal.
Echter dê tegenstander maakte ér
geen gebruik van, want er werd
niet dooi hun gescoord. Dat
gebeurde wel bij ons tweemaat'
doór Henrico Veerman en in de

schopgebied. De slecht Íluitende
scheids gaÍ geen penalty. ln de
laatste mÍnuut werd de baÍ door
ODV veroverd. De spits speelde 3
man uit en bepaalde de eindstand
op 2-2. Al weer een punt verloren,
nadat we bijna bovenaan ston-
den. Maar we hadden het deze
keer wel weer een beetje aan ons
zelf te wijten. Volgende week
hopen we met een voltallige
selectie weer een beter resultaat
neer te zetten.

Jurjen deJong.

Henkv.d. Meulen 4.
Kees Reitsma 3
Binne Oosterbaan 3
Anne Jan Hoekstra 2
Gerke van Kalsbeek 1

lnmiddels zijn er reeds weer een
paar wedstrijden gespeeld, zodat
deze lijst niet meer actueel is. Het
lijkt mij dat met name Henk v.d.
Meulen en Cees Reitsma steeds
dichter bijeen "rondje" zijn geko-
men. Hopelijk volgt er binnenkort
wederorn een verslag met eeh
herzierie topscorerslijq!, red.
Wijzoèken tíouwens nog steeds
een leider en een paar spelers ter
aanvulling van de selectie.
lnÍormatie is te verkrijgen bij
Binne.

i de APollo BoYi.

laatste minuut door Douwe Hein,
die daardoor ook nog geblesseerd
raakte en net als zijn broer de eel':
ste helÍt erult raakte. De eindstahd
Was 4-0 knappe overwinning oP','
een niet echt goede wedàtrijd. Nu
gauwnaar dè kantine vooi èen Íris
en een zwarl shagje.

Groetjes Age.



ln onze rubriek i'lnte.r:fjoetje" deze keer een profielschets van: een geheel nieuw per,soon aan "het lronll in
oldeboorn. lêinand.d!e met een zeer positieve uitstraling al het nodige werk bÍnnen de verèniging heeÍt verzet' ls.

#Ëà;;ild;'B-i;"i"ia; árti;J 
""n*"zig, 

maar wordt wekelijks wel vaker alè één keer op het sportcomplex van

Oldeboorn gesignaleerd.

Uw aandacht voor:

Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat:
Schoenmaat en merk:
Speelt in:
Gespeeld in\getraind bij:

Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste Íilm:
Beste acteur en/oÍ actrice:
Uevelingskost:
Hobby's:
Mooiste vrouw en/of man:
Favoriete club:
Favoriete club buitenland:
Favoriqte sPeler:
Favóríete tràiner:
Welke club wordt dit seizoen landskampioen:

Welke clubs dedràderen dit seizoen:

Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrecfi ter:
Favoriete tv-Programma:
Favoriete V-Presentator:
Kwalvan de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockeY:
Favoriete muziek:
Slechtste muziek:
Favoriete andere
Onderschatte voelballer:
Overschatte voetballer:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Ambities voor de toekomst:
Beste kranV-tijdschrift:
Slechtste krant/tijdschritt:
Een hekel aan:
Bewondering voor:
Kwal van de voetballerij:

Wim Bethelehem
25-2-1957
ongeheuwd
43 Puma
leider Oldeboorn 81

roken ja, drank soms
altijd
lk, Jan Cremer
Dancing with Wolveq
Jodi Foster
Chinees
vissen, leidef Oldeboorn 81

Bo Derek
Ajax
geen
Danny Blind
Louis van Gaal
Ajax
Vitesse en RKC
bestaat niet
Luinge
tudio Sport
Barend en van DorP

Ron Brandsteder
Radio 't0 Gold
Jack Spijkerman
sixties: CCR, Pink Floyd en Rolling Stones

house
sport:schaatsen
Peter van Vossen
John de Wolf
EK 1988
wK 1994
gezond verder leven
Leeuwarder Courant
Story e.d.
slechte scheidsrechters
Jan Visser, goed hersteld na knieblessure

Wim van Hanegem
Marco van Basten
nodig alleen Íamilie uit
Hendrik Nieuwland (keePer)

pure volksvermaak
te weinig Ajax-supporters in Oldeboorn

Wie z€U je wel eens willen ontmoqten:

Wie nodig je niet uit op je verjaardag:

Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn:

Wat zou er moeten veranderen binnen de v'v' Oldeboorn: -

Voetbalis:
Wat je verder altiid al kwijt wou:



WEDSTRIJDPROG RAMMA V.V. OLDEBOORN
26 NOVEMqEB T/M 4 DECEMBER. : ,

:

ZATERDAG 26 NOV.
0580 213 BCV 82 - OLDEBOORN 81 9.00 U.
0629 313 DRACHTEN C2 - OLDEBOORN C1 12.00 U.

0766 404 GAVC Dl - OLDEBOORN D1 1 1.00 U.
0966 518 MILDAM E1 - OLDEBOORN E1 1O.OO U.
1081 548 AKKRUM E2 . OLDEBOORN E2 1O.OO U.
1036 536 oLDEBOORN E3 - UDTROS E211.00 U.
1 1 16 608 OLDEBOORN F1 . WARGA Fl 1O.OO U.

ZONDAG 27 NOV.
1501 801 UDIROS 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U. S. V.D. BERG
1596 818 UDTROS 3 - OLDEBOORN 210.00 U.
2262820 oLDEBOORN 3 - CAB 412.00A.
2304827 OLDEBOORN 4 - SURHUISTERVEEN 411.00 U.

ZATERDAG 3 DEC.
0579 213 DRACHTEN 82 - OLDEBOORN 81 9.30 U.
0630 313 oLDEBOORN C1 - RWF Cl 12.00 U.

ZONDAG 4 DEC.
1505 801 DE WESTHOEK 1 . OLDEBOORN 1 14.00 U. J. BARON
1600 818 |-ANGEZWAAG 2 - OLDEBOORN 2 10.00 U.
2260820 RES 7 - OLDEBOORN 312.00 U.
2302827 JUBBEGA 7 - OLDEBOORN 41O.OO U-

ZAALVOETBAL APOLLO ENG| N EER| NG OLpEBpORN.

MAANDAG 5 DECEMBER UTINGERADEËLHAL AKKRUM.
023 APOLLO ENGINEERING 1 .JOURE 222jOU.

plNsDAG 20 PECEMBER SPORTLAAN DRACHTEN.
O23 CHZ 6. APOLLO ENG]NEERING 1 19.30 U.
DENK OM DE WEDSTRIJDVERSIÁGEN!!!!!!!

WEDSTRUDBALLEN ]

SEIZOEN 1994-1995 
'

V.V. OLDEBOORN''

De volgende bedrijven hebben dit
seizoen reeds een'bal aangebo'
den voor een wedstrijd van
Oldeboorn 1. Waarvoor uiteraard
onze hartelijke dank.
* TGV Transport Oldebooin
* van Elst & Oosterbaan
Accountants Leeuwarden
* Anne Nijdam Oldeboorn (onze
trouwste supporter)
* Smulboètiek Cafetaria't Anker
Oldeboorn (voor de thuiswed
strijd tegen Houtigehage!)
* Fa. Y. Rodenburg Oldeboorn
* lt PrinthOs Oldeboorn

Deze wedstrijdballen worden later
gebruikt bijde lagere elftallen en
op de trainingen. Zo ziet u maar
dat de aangeboden wedstrijdbal-
len niet na 1 keer spelen "verdwij-
nen". Allë elÍtallen binnen onze
vereniging hebben er op deze
manier plezier van. Dus wilt u in'
de toekomst ook een wedstrijdbal,
schenken vooi een thuiswedstrijd
van Oldeboorn 'l dan kunt u dit
melden bijJan v.d. Woude tel.
1772. Hiewan wordt tevens mel'
ding gemaakt in het programma-
blad, het clubblad en de rest van
het seizoen in de kantine van de
v.v. Oldeboorn. Een wedstrijdbal
kost u f .75,- Hiervoor ontuangt u
van onze penningmeester een
nota, die belastingtechnisch weer
aftrekbaar is van de winst.

PR-kommissie v.v. Oldeboorn.

Nagekomen bericht.
Het blijkt inmiddels dat deze voet-
balschoenen waarsch'rjnlijk niet
meer "in leven zijn", zodat de
rechtmatige eigenaar er waar-
schijnlijk naar kan Íluiten, oÍ mis-
schien niet.....?
Het wachten is op nadere berich-
ten.

DE ZIEKENBOEG VAN DE
V.V. OLDEBOORN:

* Sietze Akkerman (blessure)
* Marinus Dam (blessure)
* Dick Westerhoven (blessure)
* Frank van Warmerdam (bles-
sure)
* Ronald van Warmerdam (ziekte
van PÍeiÍer)
* Haiko Akkermans (blessure)

Het bestuur en de redaktie wenst
jullie allemaalvan harte beter-
schap.
Gaarne langdurige
blessures/ziekte doorgeven aan
Kees v.d. Velde tel. 1799 en/oÍ
PietTijsmatel. 1807

FVB-INFOLIJN
058-671615 (DTVERSE
INFO VrA CASSETTE)

Er schijnt momenteel bij de B-juni-
oren een speler te zijn die zich
onrechtmatig een paar voetbal-
schoenen heeft toegeëigend. Het
merk is Chicane en de maat is 42.
Deze schoenen zijn destijds alleen
maar even "uitgeleend", en waren
niet bedoeld voor deÍinitief
gebruik. Hopelijk weet deze speler
waar deze voetbalschoenen wel
horen te staan, nl. in de bestuurs-
kamer, aangezien ze daar ook
vandaan komen.

oNRECHTMATTGE ETGENAAR VOETBALSCHOFNFN.

Wordt vervolgd.



Sport Vereent El - Oldeboorn El
De El-pupillen Van Oldeboorn
moesten zondag 13 nov. een
voorwedstrijd spelen voor Sport
Vereent 1 - Oldeboorn 1. ldeetje
van Sp. Vereent om de jongens
op zondag te laten spelen, omdat
er nog geen competitievêrplichtin-
gen op zaterdag zou zijn, dit was
dus wel het geval, zodalze 2wed-
sfiUden in één weekend hebben
gespeeld. Om 10 voor 1 begon de
wedstrijd die gelijkop ging, zodat
het na een kwartier nog steeds 0-
0 stond. Daarnq kwam er vuur-
werk, want het was Bauke Paul
die tweemaal scoorde, maar ook
Sp. Vereent wist nog voor de rust
het net achter Ate te vinden. De
ruststand werd 1-2. De tweede
helft was Sp. Vereent iets beter,
maar konden niet meer tot scoren
komen, wat Oldeboorn ook niet
lukte, dus was dê eindstand 1-2.
De opstelling was:

Ate
Gerrit Gysbert

Menno
Bauke Paul Anthony
Remco Symen

Ondertussen was het eerste
begonnen aan de warming up
voor een belangrijk duel. Er moest
gewonnen worden om de aanslui-
ting met de top te behouden. En
dat zou niet makk_elijk worden,
want Sp. Vereent had vorige week

Oldeboornl-Wargal
Onze eerste wedstrijd in de com-
petitie. Na een slechte oeÍenperio-
de gingen we nu met volle moed
de groene weiin. De wedstrijd
begon weer slecht voor
Oldeboorn. We kwamen alvrij
snel achter. Maar we gingen er
voor dus gingen we door met het
spelletje voetbal. Na een klein
larartier maakten we de gelijkma-
ker gescoord door Douwe Hein
Akkerman. Deze lijn zetten we
voort en even làter gingen we met
een 2-1 voorsprong aan dethee.
Deze goal werd gescoord door
Henrico Veerman. De 2e helÍt gin-
gen we weer het zwarte gat in. Het
werd 2-2, maar weer werd er door
Oldeboorn goed door gevoetbald.

2 punten van Robur gepakt na een
2-0 achterstand. Oldeboorn begon
met Siemen WÍllem in het doel.
Janco, Johan, Johannes en
August achter. Op het middenveld
speelden Jan, Sybrand en Eeltje
en de drie spitsen waren Henrico,
Cees en Douwe Hein. De wissels
waren Pieter Ate en Pieter. Om 2
uur floot de scheidsrechter voor
het begin, De eerste 1O minuten
ging de strijd gelijk op, vervolgens
kreeg Oldeboorn wat meer greep
op de wedstríjd, dat resulteerde in
een aantalkleine kansies. Doordat
Oldeboorn wat aanvallender ging
voetballen werden de ruimtes in de
verdediging grotêr zodat Sp.
Vereent gevaarlijk kon counteren,
maar na een half uur stond het nog
steeds 0-0., Even later speelde een
verdediger terug op de keeper die
op zijn beurt de bal keurig bij Cees
inleverde. Cees zou de keeper
passeren, maar kwam er niet
langs. Hier was overigens wel een
overtreding van de keeper voor
nodig. Het schoolvoorbeeld van
"rood", maar het bleef bij een vrije
trap. Tot aan de rust werd er niet
gescoord. Pieter Ale kwam de
tweede helÍt voor Janco in het
veld. Na de rust werd het spel
meer en meer bepaald door Sp.
Vereent die met een bejaard duo
in de verdediging de Boarnster
aanvallers aAn banden hield. De

Weer werd er gescoord door
Douwe Hein Akkerman met een
schitterende tretÍer. Nu werd er
makkelijker gespeeld en we kwa-
men met 4-2 voor.gescoord door
de andere Akkerman met de voor-
naam Sietze. De overwinning
werd helemaal aJgemaakt door
een goalvan Henrico Veerman, 5-
2. Warga kwam niet meer aan de
bak en de eindstand bleeÍ 5-2. En

de opluctrting wab zeer groot bii de

spelers. Nog bedankt voor de vele
supporters langs de lijn.

E. v.d. Woude.

P.S. Dit verslag ben ik vergeten te
sóhriiven, dirs daarom zo laat, sor-
ry.

Oldeberkoopsters waFn ook een
aantal keren dicht bijeen ope-
ningstreÍfer, maar Siemen Willem
keepte goed en hield de nul. Met
nog een kwartier kwam Pieter P.

in de ploeg voor Henrico. Het zou
later een gouden wissel blijken,
want iedereen nam al genoegen
met een gelijkspel, Jnaar ali een
duveltje uit een doosje kwam
Pieter alleen voor de keeper en
schoot de goed doorgekopte bal
van Cees binnen. Dit sloeg in als
een bom bij Sp. Vereent, die geen
halÍ minuutje kregen om deze tik
te verwerken, want Douwe Hein
schoot de bal vanaÍ links uit een
"onmogelijke" hoek (alweer) over
de keeper heen, zodat de 2 pun-
ten binnen waren. Korte tijd later
Íloot de scheidsrechter aÍ en heeft
Oldeboorn nu 6 wedstrijden
gespeeld en daaruit 9 punten ver-
gaard. De overige uitslagen
waren:
Thor - Robur 2-0
Westhoek - Udiros 2-1
Langweer - Black Boys 2'3
Houtigehage - Langezwa ag 2-2
Warga - Haulerwijk 1-2
Thor en de Westhoek maakten
geen Íout, maar Houtigehage liet
wel een punt liggen, zodat de
spanning aan kop van de ranglijst
om te snijden is.

De RePorter.

Voetballen

Zaferdag 22 okl. moesten we
tegen lrnsum voetballen. De eer-
ste helft verloren we met 5-0. De
tweede helÍt ging slechter toen
vlogen de ballen ons om de oren
en de uitslag was 9-0,

Het handschrift van dit verslag
kwam de redaktie bekend voor..

VERVANGEND PRO.
GRAMMA OLDEBOORN 1.

Bij afgelasting op zondag '11

december speglt Oldeboorn 1 om
14.00 uur een riitwed'strijd (oefen)
tegen s.c. Boornbergum 1.



W Oldeboorn en vrijwilligerswerk.
De kracht van onze voetbalver-
eniging ligt in het feit dat we niet
alleen spreken van een club vóór
de leden maar vooralook omdat
we een club zijn dóór de leden.
Veel leden, maar ook niet-leden,
hebben veel van hun vrije tijd
over voor de club.
WO prijst zichzelÍ gelukkig met
deze omstandigheid.
Een bijkomend efÍect is dat de
kosten van de vereniging ook bin-
nen de perken blijven, want het
bestuur stelt zich ten doel het
bedrijven van de voetbalsport
voor iedereen betaalbaar te hou-
den.

TE KOOP.

1 paar voetbalschoenen maat 31

f .15,- te1.05663-1771

TE KOOP.

1 zwart voetbalbroekje maat O /.
5,--

1 zwart voetbalbroekje maat 1 /.
5,--

2 paar voetbalsokken pupil zwart

Í.2,50 per paar

1 paar voetbalsokken junior
(nieuw) Í.5,-- '' ' , r

WendyTijsmatel. 1807.

TE KOOP.

2paar voetbalschoenen maat 34.
Simone Haspels tel. 1960

TE KOOP GEVRAAGD.

1 gebruikte kleurentelevisie

Piet Tijsma tel. 1807.

Dankzijieders inzet, onze spon-
sors en andere begunstigers blij-
ven contributies op een redelijk
peil ( hoewelvoor steeds meer
mensen alte hoog!).
De wens om betaalde krachten
voor een aantal, veelal vervelen-
de, werkzaamheden in te zetten
is zeer begrijpelijk maar niet haal-
baar. Het zou namelijk meteen
gevolgen hebben voor de contri-
butie en de vele wensen die er bij
onze vereniging liggen.
De waarde van ieders inzet willen
we daarmee nogmaals onderstre-

P9D,

Het bestuur.

WIJ FEL|CITEREN IN. 
DECEMBER:

I dec. Sietse Bergsma 36 jaar

9 dec. Johan Fokkema 31 iaar
29 dec. Pieter Ate Kalsbeekl9jaar

9 dec. Chantal Keekstra 9 jaar

20 dec. Hendrik Nieuwland 42 jaar

17 dec. Roel Nieuwland 79 jaar

5 dec. Sinterklaas ? jaar

15 dec. Sander v.d. Velde 1 3 jaar

13 dec. Sipke Vink 29iaar

24dec. Jan Wilkens 17 jaar

Hierbij verzoekt de redaktie
geboortekaarti es/overlijdensberich -

ten/jubilea e.d. m.b.t. de voetbal-
club (bestuur) in te leveren op S. de
Grootstr. 26 Oldeboorn (Piet
Tijsma).

H.J EN H.W. V.p. KRIEKF.

Bij deze biedt ik mijn oprechte
excuses aan voor de vreselijke
Íout die ik in het vorige clubblad
heb gemaakt, nl. H.J. en H.W. v.d.
Krieke verwisselen op de verjaar-
dagkalender. Het was nl. H.W.
v.d. Krieke die op 17 nov. j.l. zijn
33-ste verjaardag vierde en niet
H.J. v.d. Krieke. Sorry boys. Oh
ja, Hendrik W. v.d. Krieke nog van
harte geÍeliciteerd.

de Redaktie.

RECTAMEBORDEN
V.V. OLDEBOORN
sEtzoEN 1994/1995:

- MDM SERVICE
oLDEBOOR N/SN EEtíHARLt N-
GEN
. JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
- AUTOSPUITBEDRIJF EIZINGA
IRNSUM
- AUTOBEDRUFW. V.D. KR]EKE
. FRIESLAND BANK
- RABO BANK
. HOTEL GOERRES OLDE-
BOORN
- M. URFF OLDEBOORN
- BOUWBEDRT:IF R. DE VRTES
OLDEBOORN
- CORA AUTOMATISERING
OLDEBOORN
- FLUID SYSTEMS DRACHTEN
- CAFE MOEKE DE BHUIN
OLDEBOORN
- FA. RODENBURG OLDE-
BOORN
- ARK EN REAU OLDEBOORN
- DURKJE'S TSIISHUSKE OLDE-
BOORN
- TRANSPORTBEDRIJF L. VIS-
SER OLDEBOORN
. WILT U OOK EEN RECLAME-
BORD BEL 05663-1772
- HORA OLDEBOORN
- BAKKERIJ KAMSTRA OLDE-
BOORN

INLICHTINGEN OVER EEN
RECLAMEBORD KUNT U KRIJ-
GEN BIJ JAN V.D. WOUDE TEhI
1772.

MEDEDELING VOOR HET
KANTINEPERSONEEL.

Het komt af en toe wel eens voor
dat men tijdens het weekend geen
kantinedienst kan draaien. Dit
hoeft geen probleem te zijn wan-
neer een ieder zich maar aan de
volgendq regels houdt; * zelÍ voor
vervanging zorgen
* ook Harm Oosterbaan tel. 1605
inlichten

de kantinecommissie
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4E KLA9 H (O?})

PERIODE 2
G9PT V Ï

1

1

1

1

1

1

1

2 5- 0
2 4- 0
I 7- a

2 1- 0
1 2-?
1 ?-2
1 1- 1

1 1- 1

6 2- 3
00-1
o0-4
0u-5

TOTAAL STAND
65PT V T

E 17 42- 1ó
7 10 1ê- 14
7 9 21-14
7 9 20-1E
7 8 25-15
7E9-E
7 7 13-21
7 7 13-26
7 4 1E- lE
7 4 It-17
T 1 6-?0
8 4 10-21

TO AAL SïAND
GSPÏ V T

5{l- 1E
2?- 15
25- Zg
?2- 1E
32- 29
?í- ?0
10- 14
19- 14
11- ??
í8- 3l



A/B Comb. 81 - Oldeboorn 81

Zaterdag 5 nov. moesten we
tegen Nijbeets voetballen. Voor
de wedstrijd hadden we hoge ver-
wachtingen van onszelÍ. Maar dat
viel achteraÍ toch Ílink tegen. Ook
de scheidsrechter zat ons niet
mee, deze liet ons in het begin
met een te kleine balvoetballen
maar 4. Deze weÍd later het veld
uitgetrapt en kwam,sr een grotere
balvoor in de,plaats maat 5. Na
een rustig begin van de wedstrijd
werd hêt 0-1 door Jorn. Direct
daarna kwam ook Nijbeets in
actie en het middenveld van ons
kreeg het zwaat te verduren. En
dit bracht ons naar een stand van
1-1. De tweede helÍt, met een
paar mooie kansen in het begin, -

Oudega D1 - Oldeboorn Dl:,,':.'
We hadden van Johan de
opdracht gekregen om rustig te
spelen en goed over te spelen.
Dat ging erg goed, de man werd
goed aÍgestopt en het overspelen
ging goed. Maar toen kregen we
een corner tegen die erin draaide.
Maar we gingen in de tegenaan-
val en al snel werd het 1 -1. Toen
gingen we de boxen opzoeken.
We kregen van Johan te horen
dat we goed speelden. We gin-
gen vol goede hoop het veld weer
op, maar we kregen al heel snel
een goal tegen, dat was niet leuk
en we probeerden dan ook snel
2-2 te maken dat lukte nog in
dezelfde minuut. We speelden zo
goed niet als in de 1e helft. De
mannetjes werden niet goed
aÍgestopt, maar afijn we waren al
een tijdje aan de gang toen we 2-

Wijhebben een goede pÍoeg. Wij
zijn af twge keer kampioen
geweest. Met z'n negenen zíjn we
een leuk team. We hebben ook
wel eens verloren, maar dat geeft
niks. Zaterdag hebben we thuis
gespeeld en met 2-0 gewonnen.
Zondag zijn we naar Oldeberkoop
geweest dat was een vriend-
schappelijke wedstrijd. We heb-
ben gewonnen met 2-1.

Gerrit ScheÍÍer.

van Wietse en Jelger maar de bal-
len wilden er niet in. Sneller dan
venracht ging de spits van
Nijbeets door onze verdediging en
schopte de bal richting goal, deze
bal werd jammer genoeg niet door
de keeper gevangen 2-1. ln het
laatste kwartier, Jelger aan de bal
en dribbelde door naar de achter-
lijn, maar de als voorzet bedoelde
bal werd een mooie indraaier 2-2.
Kort daarna brak Jorn door de
verdediging van Nijbeets en
scoorde 2-3. Wij probeerden er
alles aan te doen om deze stand
le houden, maar in blessuretijd
werd het 3-3.

Bert Veld.

3 maakten maar deze werd aÍge-
keurd omdat een paar minuten
geleden één van ons buitenspel
had gestaan.Wij vonden dit erg
vreemd, maar we moesten ver-
der. Een paar minuten later kwam
Oudega in de aanval, ik moest
achter een man aan en maakte
een slijding, niks aan de hand,
maar de tegenstander zag dat hij
nooit meer bijde balkon komen
en liet zich zomaar over mijvallen
en kroop toen snel in het straf-
schopgebied en ja hoor een
penalty tegen deze werd gemaakt
en we stonden achter en zo is het
gèbleven. We verloren met 3-2.
Db scheids had bereikt wat hij
wou.

VRIJDAG 30 DECEMBER
7e EDITIE DOUWE VENE.
MA ZAALVOETBALTOER.
NOOr

Nog net voor het verstrijken van '

het nu alweer roemruchte voetbal-
jaar 1994, krijgen alle Boamsters
de kans om hun voetbalkunsten in
de zaal te etaleren. Dat velen van
u deze kunsten niet onder stoelen
oÍ banken hoeven tê stet(én is
reeds gebleken in voorgaande
jaren. Dus luitjes, weêt je een
ploeg te vormen van minimaal6
en maximaal9 personen, geeÍ je '

dan vóór vrijdag 9 december a.s.
op bij Harm Oosterbàan
Swettebuorren 29 tel' 1605 of bij
Johan Tijsma Tsjerkebuorrèn 17
tel. 1921 . Dit geldt natuurlijk voor
zowel mannen- als ook'vrbuwen-
teams. Vermeld bij het opgevén
graag de ploegnaam en de namen
van de spe(e)l(st)ers i.v.m. het
programmablad. Na aÍloop van
het toernooi is de Íeestelijke uitrei-
king van de prijzen dit jaar in de
kantine van de v.v. Oldeboorn,
alwaar er onder het genot van êen
hapje en een drankje nog gezellig
kan worden nagepraat over het
dan bijna voorbije jaaf. Vorm daar-
om zo snel mogelijk een team en
geeÍ je vóór 9 december op!!!

BIJ TWIJFEL OVER AFGEI-AS-
TING ALTIJD EERST DE LEIDER
BELLEN, DAARNA'DE WED-
sTR lJDSECR ETARTS (AANGE-
ZIEN DEZE LAATSTE ANDERS
EEN "TELEFOONOORil
KRTJGT!!). WAARVAN AKTE!!!

Jelmer v.d. Berg.

VRIJDAG 16 DECEMBER JAARLIJKSE FEESTAVOND
V.V. OLDEBOORN.

VRIJDAG 16 DECEMBER A.S. IS HET WEER ZOVER. DAN VINDT
NL. WEER HET JAARLIJKSE SPEKTAKELSTUK IN DE VORM VAN
EEN SCHITTERENDE FEESTAVOND PLAATS IN DE KANTINE. VAN.
AF 2O.OO UUR IS ER DOOR DE KANTINECOMMISSIE WEEB EEN
FANTASTISCH PROGFAMMA IN ELKAAR GEZET MET DE NODIGE
HUMOH. HUMOR IS OOK HET TOVERWOORD VAN HET COMBO
"KNUS EN GEZELLIG" DIE DE AVOND MUZIKAAL ZULLEN OMLIJS-
TEN.

DUS KOMT ALLEN VRIJDAG 16 DECEMBER
NAAR DE KANTINE!!!



Club:vên 100 v.v. Oldeboorn per 17-10-1994.

1. Skineskopper (Haaye v.d. hei-
de)
2. Moeke de Bruin (een caÍé in
Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan, RoeloÍ
en Piet Tijsma)
4. Kees.v,d. Velde (lijkt mij duide-
rijk)

5. Bogra Sports (de maker van
de bordjes)
6. Zico (Binne Qosterbaan)
7. Jossie (Janco Voolstra)
8. Meesterzuiper (Jan Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel
duidelijk)
10. Katje (Harm Oosterbaan)
11. lk en mien broer (Kor Mulder
en Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor
Brouwer)
13. Lytse Louw (Jan Visser)
14. Lillehammer'94 (een wedden-
schap)
15. T.G.V. (Transport Group Valk)
16. W:AS.H. and Go (Willem,
August, Sietse en Harke)
17. D,V. Trofee (Douwe Venema)
18. Nintendo Jentje (Jentje

OUDERAVOND VOOR
ALLE OUDERS VAN
ONZE JEUGDLEDEN.

De jeugdcommissie heeft een
ouderavond belegt op DINSDAG-
AVOND 29 NOVEMBER A.S. OM
20.30 U.IN DE KANTINE.
Hiervoor nodigen wijalle ouders
uit orn eens met de jeugdcommis-
sie van gedachten te wisselen.
Tevens presenteert de jeugdcom-
missie op deze avond het nieuwe

ieugd/beleidsplan van de v.v.
Oldeboorn. Verder wordt de
enquete (die reeds is uitgereikt)
behandeld en wordt er een video
getoond over hetjeugdwerk en
alles wat daarbij komt kijken. Ook
onze hooÍdtrainer Bonne de Vries
zal e.e.a. uit de doeken doen aan-
gaande het nieuwe beleidsplan.
Kortom een uiterst interessante
avond, die U als ouder NIET mag
missen.

Akkerman)
19. WK 94,(Weddenschap WK
voetbal 1994)
20. Oalirnero Gerke van
Kalsbeek)
21. de lr{eavy's (Sible, Henk, Ellert
en Roelof)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse
Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van
Warmerdam)
26. A+3xH te A. (het andere café)
27. Wobma Fourages (duidelijk
lijkt mij)
28. Anne Nijdam (de trouwste

_ supporter)
29. Blac-k & White (Marcel en
Jikke)
30. Wy passe net op sa'n buords-
je (Catharina, Anet, Anet, Bea)
31. lt Boarnster Kwartet ( Ook
een weddenschap WK voetbal .

e4) '

32. Tegelbedrijf Roel HoÍstede
Aldeboarn 05663-1il5
33, Marten,de MOs (alias Wichard

De KNVB AÍd. Friesland organi-
seert ieder jaar de nodige oplei-
dingen inzake jeugdspelleiders,
jeugdtrainers, scheidsrechters
e.d. Wijhopen dat er binnen onze
vereniging ook een stel enthou: 

i:
siastelingen -zijn die bereid zijn om
er met z'n allen voor te zorgen dd1
de v.v. Oldeboorn ook in de toe-
komst 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 trainêr c.q. leider (dus
tijdens de trainingen en wedstrij-
den). Ook zal de KNVB in de toe-
komst waarschijnlijk een groter
beroep op de verenigingen moe-
ten doen inzake het zelf aanstel-
len van een scheidsrechter bij
thuiswedstrijden. Hetgêen inhoudt
dat de verenigingen moeten
beschikken over clu bscheidsrech-
ters. Ook hiervoor verzorgt de
KNVB cursussen en wel5les-
avonden van drie uuren 1 exa-
menavond van 1 uur. De kosten

Postma)
34. "Do Kachel, lk ek kachel"
(Jubbega 5)

WIE VOLGT?!?!?

Opgeven kan bij Binne
Oosterbaan tel. 1768, oÍ bijJan
v.d. Woude lel.1772.
De kosten bedragen 100,-- voor
een heeljaar. Het geld wordt bin-
nen de vereniging besteed voor
"goede doelen". Er is hetaÍgelo-
pen seizoen o,a. een nieuwe,stoÍ-
zuiger voor gekocht.
Kortgeleden hebben we tevens
een nieuwe,kalkwagen voor onze
terreinknecht aangeschaÍt,
Verder zijn we momenteql,naar-
stig op zoek naar een extra koel-
kast (dubbeldeurs) en een stalen
archiefkast, waarin we het toch al
talrijke archieÍ van onze vereni-
ging beter (en stoÍvrij) kunnen
bewaren. Ook zijn er de afgelo-
pen zomer ca. 30 nieuwe ballen '

en stof voor nieuwe cornervlag.
gen aangeschaÍt.

voor deze cursus bedragen ., , ,

slechts Í.35,- inclusieÍ litera- , .

tuur). Het examen bestaat uit mul-
tiple choice vragen. Leeftijd vanaÍ
16 jaar De cursus jeugdvoetbal-
spelleider omvat 24 lesuren waar-
in worden behandeld de praktijk
van spelvormen en lesgeven rblid
dribbelen, drijven, passen, trap-
pen, koppen enz. Er wordt gedn
examen afgenomen. Men ont. ' '

vangt een certificaat. Koslen' ' '

bediagen Í.75,-- ln overleg is er
waarschijnlijk Íinancieel via onze
verenigingwel een regeling te
treÍfen vóór een tegemoetkoming
in de kosten, Dus leden, en een':'
ieder die de v.v. Oldeboorn eên
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 t r 

'

ervaringen etc. op het vóetbalgo-
bied). lnlichtingen en opgave kan
bij
Piet Tijsma S. de Gr.ootstri 26 tel.
1807.

JEUGDSPELLEI DER/JE UG DVOETBALTRAI N ER/SCHEIDS
RECHTER WORDEN???

de Jeugdcommissie.



l

UIT DE OUDE DOOS VAN......KOOS
(Tekst: S.Huisman)
Wat betreft het relaas over de lotge-
vallen van het eerste in 1982-83 nog
even een kleine aanvulling. ln de eer-
ste bekerronde had men namelijk na
het nemen van strafschoppen
Oudehaske weten uit te schakelen.
We komen alweer bij de gebroeders
de Jong terecht, want in de eerste
serie van vijÍ wist voor Oldeboorn
slechts Honkie niet raak te schieten
en aangezien ook de tegenstander
één keer Íaalde kwam er een vervolg.
De zesde man van Oudehaske liet
het eveneens afweten en toen was
het de beurt aan Jan om Oldeboorn
een ronde verder te schieten. Zoals
men heeft kunnen lezen werd men
daarin doorWl
geëlimineerd.
Oldeboorn 2 mocht warm draaien in
oefenwedstrijden tegen DWP 3 en de
Sweach 2. Ook zij moesten na het
feestgeweld aantreden voor hun eer-
ste kompetitiewedstrijd en in het
mineurverslag van A.v.d.Laan werd
o.a vermeld dat een speler met nog
maar anderhalf oog (J.Otter) het bes.
te voetbalde. Tegenstander was
Harkema 3, dat een gemakkelijke 6-1
overwinning kon behalen. Er leek nog
geen vuiltje aan de lucht, want een
week later werd tegen Tijnje 2 een
knappe 3-2 winst geboekt. Na een
snelle 0-2 achterstand volgden er
doelpunten van A.de Kroon,
H.Oosterbaan en ene J.Bluf
(v.d.Woude ?). VijÍ wedstrijden later
was er echter nog maar één schamel
puntje aan het totaal toegevoegd. ln
het clubblad verschenen uitgebreide
verslagen, maar die gingen slechts
zijdelings over het voetbalgebeuren.
De sclrrijver hieryan, H.Stoker, zou
nog voor de winterstop naar Australie
vertrekken en liet ook vanuit odown-

under" een paar keer iets van zich
horen. Op 5 dec. kon eindelijk de
tweede ovenrinning worden begroet,
toen Drachten 4 door twee doelpun-
ten van A.de Kroon met 2-1 werd ver-
slagen. ln het verslag van S.Rinsma
viel te lezen dat doelman J.v.d.Wal
een prima wedstrijd speelde en het-
zelfde gold voor Klaas (Akkermans
vermoedelijk). De voorgaande wed-
strijden was het doel nog verdedigd
doorW.Veenstra, die het nu weer in
het eerste mocht proberen. Het nieu-
we jaar ging van start met esn 1-0
nederlaag bij Houtigehage 3, doordat
de volgens de berichten op zijn benen
trillende scheidsrechter de thuisclub
tenslotte maar een strafschop
schonk. Pas in maart kon de kompeti-

tie worden hervat en de ranglijst bood
wat Cldeboorn betroÍ een allerminst
vrolijke aanblik. Uit 12 wedstrijden
waren slechts 5 punten behaald en
men wist alleen GAVC 3 nog onder
zich. Met noodgedwongen een paar
spelers van het derde in de gelederen
kon ook tegen Akkrum 2 niets aan
deze situatie worden veranderd (4-2
verlies). Begin maart weer eens een
overwinning en dat gebeuíde tegen
Harkema met de cijfers 3-1 (een
revanche voor de nederlaag na de
feesten). O.a. junior Joh.Poepjes
scoorde in deze wedstrijd. Nieuwe
spelers dienden zich aan in de per-
soontjes van de latere bobo Bijskamp
en M.("Houtjen)v.d.Werf , terwijl ook

- Jan de Jong zijn kunsten in het twee-
de mocht vertonen. De zaterdag voor
Pasen kwam het sterke lrnsum 2 (met
Renado 2 sirijdenO om het kampioen-
schap) in Oldeboorn op bezoek. De
Boarnsters leidden met de rust nog
met 1-0, maar door een arbitrale dwa-
ling en een doelpunt in de laatste
minuut ging men toch nog ten onder.
Het doel werd die dag verdedigd door
.9.Vink. Even gloorde er nog hoop
degradatie te kunnen ontlopen, toen
het hooggeplaatste Bakkeveen 2 in
eigen huis met 2-4 werd verslagen.

. Wellicht mede door het feest (60-jarig
jubileum) van de vorige avond ston-
den ze met de rust met 2-0 achter,
maar in de tweede helft wisten
J.v.d.Woude, A.OosterhoÍ (2x) en
A.v.d.Laan het net te vinden. Nadien
konden er nog remises tegen
Surhuisterveen 3 en ODV 2 worden
genoteerd, waardoor het totale pun-
tenaantal op elÍ kwam en het gat met
een stuk oÍ wat andere ploegen niet
meer te overbruggen was. De man-
nen van leider E.Vink zouden het sei-
zoen daarop hun heil in de 3e kl.
moeten gaan zoeken. Nog niet
genoemde min of meer vaste spelers
waren verder B.Hoekstra,J.
Kalsbeek, H.W.vd. Krieke,S.Teunissen

.,M.Veerman,W.Zandbergen
T.Rodenburg. H.Vink speelde alleen
in de eerste helft van het seizoen mee
en in die periode kwamen ook
G.Visser en H.Hartmans nog namens
het tweede in aktie.
Oldeboorn 3 was ingedeeld in de 4e
kl.J en diende na de Íeesten voor de
êerste kompetitiêwedstrijd in lrnsum
aan te treden. Ze moesten het wel
met een man minder stellen, omdat
A.Spoelstra niet wakker te krijgen
was. H.Poepjes beschreeÍ plastisch
hoe het er vooÍ en tijdens de wedstrijd

aan toe ging. De uitslag werd tenslot-
te 5-1 in het voordeel van reade
Jappie en zijn makkers. Het herstel
liet niet lang op zich wachten, want de
volgende wedstrijd leverde een 8-2
oveminning op. Tegenstander was
Oldeholtpade 4 en de aan het eind
van het seizoen naar
Zwaagwesteinde vertrekkende
R.Veldstra was met zes doelpunten
weer eens topschutter. Men deed het
in elk geval beter dan de overige
seniorenelftallen en o.a. een 1-5
ovenrvinning in Akkrum loog er niet
om. Op 't 0 okt. was er een vriend.
schappeli.ike wedstrijd tegen het vier-
de en deze werd met 4-2 gewonnen.
Harke scoorde twee keer voor het
derde en zou dus voor dit elftal geen
blijvertje zijn. Begin nov. een 0-4
overwinning tegen ONV 2 en voor de
verandering drie doelpunten van de
voet van R.Veldstra. De leider van de
gastheren was zo sportieÍ
G.Klompmaker een paar voetbal-
schoenen te lenen, aangezien diens
eigen nog in Akkrum lagen. Ook doel-
man v.d.Sluis bleek niet alles bij zich
te hebben, maar dat werd eveneens
opgelost. Na een lange winterpauze
zorgden ze begin maart voor een
stunt door de latere kampioen
Langewaag 3 met 1-2 te kloppen.
P.de Meer en H.Poepjes waren de
doelpuntenmakers, terwijl
Joh.vd.Sluis een penalty onschadelijk
wist te maken. ln het verdere verloop
van de kompetitie was een 2-5 over-
winning in Haulerwijk het meest
opvallende resultaat, Op 8 mei werd
het seizoen afgesloten met een 2-3
nederlaag tegen Boornbergum 4.
Scheidsrechter KneeÍel wist de aan-
dacht de trekken door de wedstrijd tij-
delijk stilte leggen, een aantal
spelers tê noteren en Boornbergum in
de laalste secnnden een straÍschop
te geven. Tot de tegenstanders
behoorde verder nog DIO 6.
Oldeboorn eindigde ergens in de mid-
denmoot en dit alles wederom o.l.v.
Tijsma. nVerzwegen" hebben we nog
J.de Boer,
Joh. Fokkema, M. Hofstra,Joh. Brouwer
, R. H iemstra, P. Hoekstra, R.
Huitema,W.de Roos en M.Voolstra.
Later in het seizoen was K.(of C.)
Kalsbeek ook van de partij en tijdelijk
eveneens G.Visser. K.vd.Velde was
alleen voor de thuiswedstrijden
beschikbaar.

Tenei mear.



COMPETITIEINDELING D-, E. , F-PUPILLEN. Topschutters VV
Oldeboorn om de beker.

D-PUPTLLEN. (404)
OUDEGA.WEST D1

OLDEBOORN D1

WOUDSEND D1

G.A.V.C. D'l
MULIER Dl
ARUM D1

H.J.S.C. Dl,
HEEG Dl .

E-PUPILLEN (548)
WOLVEGA E2
JOURE E2
HEERENVÉEN E2
AENGWIRDEN E2
AKKRUM E2
HEERENVEENSE B. E2
OLDEBOORN E2

F-PUPTLLEN (608)
BOYL F1

WARGA F1

UDIROS F1

OLDEBOORN F1

THOR F1

MILDAM FI
AKKRUM F1

JUBBEGA F1

, Sport Vercrent in
slotfase onderuit

OLDERERKCX)P. Mct dc freaic zr-
gc va1 vorigc wek in dc achtcrzat, rc-
kcndc SJrcrt VcÍcrnt tclfn Oldcboorn
op minirnaal één punt. Bij winst glwÍ-
dc cn pps(itie ln de iubtop.-Daai
krrm he( cchter nict van. Ondankr vecl
doelrijpc lnnscn, wisl dc lhuirchtb ni€t
lol soÍor tclonnn. ln dcslotfascslr
gcfl dc gastcn twcc kccÍ onvcrwachl toc,
wanrdoor Spon Vcrccnt onvsdicnd
vcrloor-

: Mrt Frcdtly van Dijl in rÍc besir
tJl ,oot & Scblsqdc Jar d€ JonF,
lo lrolld dc tàitlso dir.kt in dc

!.nvil. Ddl hiddr to( go.dc l'nscn. Zo vq-
rhq MinÍcd! tkËallceo wrdctcpcr.
Zllo lobvqdwn owr dc doclmrn cn nlst
hct dGl. Dc hrrdwcrlcnde Sijtc Vwn cn
Ocr.it TGFEI ugfi huo lf3t.ndshotcn
Dast h€t dcl €dwijncn,

Oldcboqr *ontcldc zich eát oildcr dc
dÍuk uit. Mcl n6nr op hci middchvckJ
líÉ8 mcnvtt mcÍ tuimla om da@rbinr-
lic lc z@lcn. Tfth lrat SÍ{rÍt VcÍent dc
b6lc l{rsn, Minnc dc t}ocr rmd d€ Ír-
í.ndrtrcllc F cddy wn Diit dic dw dc 6t.
tcílc OldcteÍo-Goali. w.d 86tuil. KeÍËÍ
JNaD dc Dd. t..!tc slrcht uit, wat Olde-
twrn cn gcdc mogclijlheid opkvctdc.
Dc spilt shrok shtq ven a vcl vrljhcldcn
miltc naasa.

E-PUPTLLEN (518)
READ SWART E1

ZANDHUIZEN E1

MILDAM E1

AENGWIRDEN E1

OLDEBOORN E1

D.W.P. E1

E-PUPTLLEN (s36)
D.W.P. E2
UDIROS E2
WARGA E2
OLDEBOORN E3
HEERENVEENSE B.

JOURE E6
G.A.V.C. E2
WOLVEGA E4

KOOPT BIJ
ONZE ADVERTEERDERS!!!

10.00
10.00
9.15

10.00

Nr dc thÉ wtrs dc círtc mogclijlhei<l
r@Í Sport vcicnt. J@p Nicuelald ri8
zjjn ÍcÍm. lopslml nel ovci dc lnt vcrdwij.
mn. Dankzij lwÊc knrptÈ rcddingen van
JadÍt dc Bcr bleÍ dc 6taf,d O-0. Minne dc
Bc. bdl@t a[ rclo mct dn hrÍdc knNl
vmrlangs. Ool l6nrn vooÍ hcddy van
Diik (hlj rcladc Íichlint OldcbooÍn-dcl
ouàr wcrd t6tuit dooÍ d. eosli.) eí Miilí.
d. tto€Í (íKht in dc lundcn vso d. kcÍË)
lÈwÍdcn nícl! op.

OldcbooÍn testtc Jarp dc AGí nogqs
van NÍstand. ïitrincÍ BÍcr Niewland wis.
$lde Frcddy vrn Dijl cn Jclr dc Íls v@Í
ropcktiewlijk Jcrcn Vlccr cn Etwin zijl-
s(Í{. DiG impuli kon niet @rlomen dst ol-
dcb@Ín mcÍ 8Íip op h.t midddcld kÍc8,

Vlel @. tijd rr.Dl. (lc Oldcb@rn-d@l
mrn vcÍ uil. f). SÍnÍt Var(cDt-dcfansia dng
in dc Íout, waernn dc bal langs dc lanslozc
Dc Aar in h.t d@l wlrd Bcscrkt.0-1. De
DrÍkotEÍs lrcgcÍ nict Ens dc tijd v@r hcí-
stcl, wenl de ecste dc bcst. intscptic ran
dc lhtkcrkant lciddccn nlcuwc trcffci hr.

vh cn diagonsals.hot wtd tÊto.2.Dat
Lvctdc dc gíttqt n*q dn punt tcEl op.
In hct sJnniêrc n@t ,Íbil.r AotF tclsmt
uil Lipvolniz.il otogclijk wt tc atrdk,
mtar wdct@h ruim @ wltlwdc.

BELANGRIJKE DATA
V.V. OLDEBOORN.

Vriidao 16 december.
Jaarlijkse Feestavond v.V.

Oldeboorn in de kantinê.'
Aanvang 20.00 uur. Mu2ikale
omlijsting Combo "Knus en
Gezellig".

Vrijdag 30 dec.
Douwe Venema
Zaalvoetbaltoernooi 1 994 in
Utingeràdeethàl te Akkrum.
Na aÍloop prijsuitreiking +

feest in de kantine van de v.v.
Oldeboorn.

Vriidao 17 maart.
Klaverjassen v.v. Oidébóorn
om de Beker. Aanvang 20.00
uur café Moére de Bruin.

E5

1 W.van Kalsbeek
2 H.Hartmans
3 D.H.Akkerman
4 J.vld Woude
5 J.Meester
6 M.Chapman
7 D.Westerhoven
I H.Veerman .

9 B.Oosterbaan
10 H.Ament
11 S.Bergsma
12 B.Haspels
13 P.Poepjqs
14 P.A.Kalsbeek
15 W.Postma,
16 S.Akkerman
17 C.Reitsma
18 J"Witteveen
19 Platini
20 S.Oosterbaan
21 J.Akkerman
?2 H.vld Meulen
23 R.Jelsma
24 W.Vink
25 A.Spoelstra
26 J.Tijsma
27 M.Kleefstra
28 G.van Kalsbeek
29 H.v/d Krieke

Tweede
Tweede
Eerste
Tweede
Tweede
Derde
Vierde
Eerste
Vierde
Vierde
Tweede
Vierde
Eerste
Eerste
Derde
Eerste
Eerste
Derde
Derde
Eerste
Derde
Tweede
Tweede
Derde,
Derde
Eerste
Vierde
Tweede
Derde

7
6
b
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

1'
1

1

WEDSTRIJDPROGRAMMA 12 NOVEMBER.

07634O4 OUDEGA.WEST D1 . OLDEBOORN D1

0966 518 OLDEBOORN E1 - D.W.P. E1

1034 536 WARGA E2 - OLDEBOORN E3
OLDEBOORN E2 IS VRIJ.
1 1 17 608 UDIFTOS F1 - OLDEBOORN F1

lvoetrsdtl td novcmlrcÍ t994



Zwakke leicling bepalend voor 4-0 nederlaag
Langweer tegen negatief en keihard Oldeboorn

OLDESOOÈï. Zêld€q !ull6! de
La!€wérder eu zo Ds bU.
!@ b.ebb€q geelgrboudes vu
€b l! ècàÁisb opzicbt !ÊdóIijk
ged grspËld. PodlirijdL EÉ. op
kÉr FeldeÀ gw,6\ikt .s-
"a!.sakiies 

oaderblokoÁ der ra.
- F relaguop ée.d<ó!s ea {à11-
lcalFzeo ru d! lalgv*i slEled.
Da@ Euáen ds rdbs4-
dea i! d" eoE% spelbêLÈ Fee pè
aalsy'3 oailoude&

Veo! êeo zer bèlalg:ijl deei bê-
peald. d.li he! rerdere vell@p eu de
Íed!Èijd. IÀg?eê! gius ir dc
teeÈde speethrlJi ir verëedJgrEd oF
rich! rGieo'3 íilg qeasa 5ij ce! i!
dc eee sp@lhelft opgêIopèu 1-0
eht€tuè. E€r pleit íoor de zeu-
behoesilg ro dc LugÍêel sp+
leF, datdezer?9! rya:.gÉieid.e red-
ÈJd aier uit ie hËd'.iep.

Na eca a:6eDd bèE:is. v&-i!
b.id,e r€@ vir Eije irsppea ed.€l€
kaseD c:eèê:dè!, bcét iÀFecr
i! de zcaelde BiqBuc s€t plis Ee
t€UjLhc:d d. sore i6olEqen. IÀh.r
FrfscL,o?gebicè passelréê BeÉ.
BuF.lCÀ ae! Ê€Bpri@ Àklisrd<91€
veldedjFe8, :lrc:.Bièf de lÊepe;. Op
hesBoEeoi dÀt!Íj :ou g€sccreq,
Ferd. b.i,i ecbb! groÍ oEd.eFJj! gÈ
h3sl.d-

,,X.eueUjhàad.ie scb.ridslechler
@! Eluit Boédry i! bct @9", vol.
gcs ó€ @rgpoodes!, ,,w3!l hij
lio!dooFpÈle!. E6[ Fdekás eoo!
de kcep€! eq 4ÁpeqrlÈy eoer Lsg-
Ecè! is Eet eo delg6Lijk6 ov€Ítr+
d.i!g dc èaig juis b€slÈsirg. ZetJs
de Oldeboon auàeg Yerbsde
eir !qboge ste." Oldeboonbeut.
E@rdie dczc lktic Eo! oeo gled
sltot óv€i de trat.

Di$k: dulp rerd Fcthe l{oêk.
!ÉbiJ eea d@rbÉ4tr vu *hteÈa

ge@Leld. Ook de:e ru ovefte-
d.Eg ?e:d Eiet bei=aft. Via de d€l'
@ scboo! Os@ da.a.s de bal
ove! de !at, Á38 d.e aodèle ksi ïu
her veld oldescheples Sipts
Bri!.:is etr T -eo ia ge! cëa 3e!lal
d.eigend.e 9eïalsa}lies vu da
tÀusclu!. Ee: ècFFolgEad.e kYu.
der zsne LugReê. OllèbaoE c!-
dei dju.k e. : soe]fe a8ealsak:ies.
De ho rr iÀ- : .':ê: i! d.e doebaoÁd Fa-
reo eihcet e.: p-or vor d+ kcepel
Yu de gBs!Àereê. Ook eeu kopbal
vu S lI,kc Bm}su, uit eeE voorzêi
vu Fo:<!.e lloeksEa,levelCe Lcg'
Fse: Éiê! dè rui& Ycldicrde voo!'
sprocg. Eon rije ca-D dig Bkelirgs
!gs: hêr '1o.I ?e.d Eeschol€5, Fèl'
d.È Olc?booB !.ie! l€g€oove!. Met
eeÀ kasba:ge mee:'du! at Tboo
ecbrè! p!i@bij dÊ bal.

Zads zo egk succcs 4óQ Dd.+
F kÀÀt. 5èE qije a3P qÀlal d.e vl€u'
frl eeril tL e€Éte ilsts:ie doo!
IMle EÁgels4 i! de dceLEoaÀ
g.kopt. De !.ierc? 

"clgÈÊd! 
'/ootzet

wetd Eot eeu kopbsl doo! Eees
B€iis@do€lFeffeolafgcrcDd, 1 -0.

E€! víeEal qilute! Lare! ee:d Fok.
lce IIoekG uir een Eije ràp op
ut ruEesIrce1d. De keePer vu
Oldebcon oEdè:s.bèp!€ dscbij de
bel, s 4cLelde Csbij de dco!'
ggbrokea l4gree! s.!irs. OPeieuv
verruimclo dê fl[irisr de bal oP d.c

ai:p È legge! eD eÈa k* uit E
d.elea.

Lalpcer zocbt opliêut de g'
vd. Tvge &hiereeBrolgeDèe cor'
ueF leve.Ce dr! cp. rcbEa zotrÀèr
lssu]iBt. Erkele EiÀulog voor do
pau:e Eoes; Piê!e! K.z4k gebles-
leerd her 

"eld 
ee:laieobij eea brrde

akrio vu Kc99 E?irsg. Joha!
H@3Es @ dss de Plalts iD
vu llielke Eogels@, Èie d,.aJu

doorgcboof @_ de ccaroverdÈ
d.iger-posille. Op hea @iddenveid
bleek Cjr tsrer ee3 duideUjke eer-
FaEisg voo! Lugree!.

Eekele Éi.uted u ds heFai-
tlag weld d.e l4gEee! eerded.!-
girg (Yêel re g:etrg) ui!8EspËld-
Stbrud Ooslèrbae z€Ee Eec
deze akrie áJ! reu oP er 2{
vooÉprcag. r''.gwer g?r ácb
Dog lasg Biot gewouea Uir rcl
a:3eEeqeD vdeer @ Fokle
l{@ks!!a op S:Lih legde le!s'.€È
D€Ed.s de balb.e€d, ilPlaalsru
zêU i! Eije po3itie oP ber del tê
schjeièD. Eeu njftal eioutea
daásaserd Fckke L6krmiade
diepce spriotèld. op @l esgê
speld bij ës la!€r .s Prib3 gÊ
platsre uiÈ?3P ta I{i!Ik. EE-
gels@. Dê ta€tËr sPiEs eèrd
debrj op eeo EaiÀir @ie! ad
zijE shin vrergehoudGÀ OIr&ieut
sing ë! gri@ k3s vcrlorea door
d. zeèr dis@'3bê!e leidi!€ vu dr
@i!beaa&.

De OldebooËie! eardedigiog
hadh€: i!de!e fase Ëd,c eeèsijè
uire!$ B@iLjL Èe! de sel uitgÈ
vqelde !4valsaisies vs lÁug-
Fee-. lríe!de zoveelste rÈetuLlê
oo Ce 4billesEzea eerd B€n Bu.
*ïda n eer itc..ukelde !assêer'
beFegiÀg oud.ero! g.Laa.ld. V@! de
zovê€ij;. kèe! Ferd dj! 8rc1!ê spel
niet mar eeaksbesral!. De wije
har va!Àf Àe rud q! het sïEJ-
scËopgebied lcverde dalu !íc6
oPE"o 

*iooa, La!e. eea idea!:eLe
siMtie. NuterdOs@i!eeEnja
€ D uitsietêqde sco riltrF sirie E dc
rug gedusd., Fedsr zijn scb.o!
va Loíe alss!1de ?r.qbil st..
Ook deze zeêr dujdeLijLe oveaiê'

êilg v?Nte de ,,scbaidslcch3t"
Dier re zÍe!. Vrijwel direkl dÀsp
werd. ee! sleUe eval vu I4g.
wee!,,mdfuoaEel" Dea eêDovê!B
d.iagvu de lhdsclub old€rbrokca,
D8bij rerd e:!ie! verroiÉ,1 debÀl
ouodrg bad, over dÈ zijUjob epèleB
oD4e! het EoEo ,,weg s weg '. De
tocAekeadeEije B1p eÊrd iÀ eos€
ilswtie Feggeeerkt. De iryêt ro
Ilielke EDgels@ Ferd aláscp doo!
Salih t4s! gescboiêa.

h der êlJdc Eiruut *6rd oen oie!.
red.Eg Ye cer !pel8 v8 Olds
bon op her Êiddeqrdd. Eiet be
sralt. b de3eude Àkiie rrc !êUe[
:.Àie! dje B1 Reiloud. di Bqer eébcr
rel (ovedgÊs ielechr) geêi oplevÈ
rend. I! velhoudilg ht de Fe
Ekles op de lÁrgreer spítseq d,ie
Èie! 4er eeÁ È,& ?e!AeÀ bes:!ê!t.
Fe!d, eÍ z€e: d.u.ideUjL mct twee se'
ler geEeleo. Dr rije Bp Ferd i!
be! sËa.f schopgebiedop debos vu
e€D spi,rs vu OtdebooE uitskcqd
,,doodgelegd". Ei! zija brê€dtep.es
l6.lde Sybrud. Oo3t€lbs dc bal
o!àoudba voor lheo hg.r i!,dr
uileFie hoel. 9-0.

E eo Yijf!a.l Bilutea lat€ r *?rd het
zeud leer gegr*êerd 4.0, t4ea dê
vèr o-Dgeêlooglr BLa de IIa5 (oes
ligeE seE gpede wedsaijd sp.leod)
o? saelheid Fe!,1, EeLlopt. Dqu*c
Á}jrelË vu Old,èb@n gd Theo
daas geB eoLêle kss, 4-0. De
les!.Eode Eiluleo gEoide Isg.
Feer alles op de 8val. Dê sorc
bleef 6h!er o4veluder{ EÀ Eat
betckeedê (it voor Lugseeí geD.

reea ElesÍeUesd resulgt i! ceÁ

to€d Fespeelde Fed.sËijd oqóc. eetr
zeerilubieueleidug, tlje ueê6ror-
8..!e siMtiê een geb.eêl uderc uit'
slrg op àet scolebord pu bebbea
gebBchr.

Zwakke reporter bepalend voor geven verkeerde indruk van 4 - O nederlaag
Langweer tegen Oldeboorn
Oldeboorn - Zelden zullen de
Oldeboornsters, onpartijdig
publiek en zelfs Langweer-suppor-
ters een dergelijk vreemd en
verzonnen wedstrijdverslag heb-
ben kunnen lezen in de Jouster
Courant. Het betreÍÍende "journa-
listieke" stuk heeÍt namelijk
iets weg van een tweederangs
honor story. Als het waarheids-
getrouw was geschreven was dit
echter nog.niet erg geweest.
Maar, behalve horror was het ook
science Íiction. Stephen King
z'rjn gelijke is opgestaan!

De reporter roept een beeld op
van een Langweerder voetbal-
ploeg die 90,minuten lang ker-
mend van de pijn op het gras
heeft gelegen. Mochten ze na een
paar minuten weer enigszins
in staat zijn te lopen dan werden

ze gelijk weer platgeschopt.
ln werkelijkheid werd Langweer
na een evenwichtige eerste
helÍt voetballend overklast door
Oldeboorn.

ln het kort kan maar een conclu-
sie getrokken worden:

Als men de wedstrijd heeft gezien
en het wedstrijdverslag
heeft gelezen blijkt duidelijk dat de
reporter (misschien
synoniem voor de in het stuk
gememoreerde correspondeht?)
een geÍrustreerde Langweer-aan-
hanger is, die ten koste van alles
en iedereen "zijn" ploeg omhoog
wil schrijven en het daarbij
niet schuwt de werkelijkheid
geweld aan te doen.

Misschien zou het beter zijn als

deze "schrijve/' zich richt
op de werkelijke problemen van
de v.v. Langweer. bat deze
ploeg vorig jaar gedegradeerd is
met zeer weinig punten en dit
seizoen slechts een schamel
puntje heeft verzameld is echt
niet het gevolg van "negatieÍ en
keihard" spelende tegenstan-
ders.

De Jouster Courant en haar lezers
raad ik dan ook aan de
stukken van deze Langweerder
verslaggever in de toekomst met
een korreltje zout te nemen.
Sportieve wraak in de thuiswed-
strijd tegen Oldeboorn smaakt
vast en zeker beter dan een
Ílauw stuk in de krant.

Oldeboorn Jelle Teunissen


