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Overzicht v.v. Oldeboorn.

Oldeboorn 1 wist helaas uit de
wedstrijden tegen Udiros'en de
Westhoek gêen Punten te beha'
len dus moest er tegen SPort
Vereent wel gewonnen worden'
En dat deden de jongens door
met maar lieÍst 5-0 te winnen.
Zondag moeten ze alweer tegen
de Westhoek sPelen en hoPelijk
doen ze dat beter dan de 6-0
nederlaag die ze daar leden' Dit is

tevens de laatste wedstrijd van dit
jaar. De c,ompetitie zal weer oP 14
januari beginnen.
Oldeboorn 2 haalde uit de laatste
drie wedstriiden zes Punten zodat
men nu oP de derde Plaats staat.
Alleen het kamPioenscfiaP is nog

een heel eind weg, GAVC uit
Grouw won tot nu toe alle wed'
strijden en heeft al een voor'
sprqng van zeven punten' Maar
zondag moet het tweede naar
Grouw, dus jongens Pakken die
ploeg.
Oldeboorn 3 moestvorige week
naar Warga maar helaas werd die

wedstrijd aÍgelast. Zondag moet
het derde thuis tegen Joure 7 wat
volgens m'lj een van de koPloPers

is, dus dit zaleen moeilijke klus

worden. Maar misschien zorgen
de jongens van Marcel voor een

klein stuntje door een Puntje te
pakken.
Ook Oldeboorn 4 moetthuis sPe-

len en weltegen Donkerbroek' lk
verwacht twee Punten zodat er

nog een klein beetje hooP oP het

kampioenschaP bliift. Het vierde
heeft dan een uitstekende eerste

kompetitie gespeeld en zaldan
ook bijde herindeling biianderè
goede Bloegen worden ingdeeld.
ln het volgende kantie hooP ik
dat er meer nieuws is over die
kompetitie.
Verder wens ik iedereen Prettige
feestdagen.

De stand van het eerste Per 11

december.
1 Houtigehage
2 Robur
3 THOR
4 de Westhoek
5 Oldeboorn
6 Langezwaag
7 Udiros
I Haulerwijk
9 SportVereen
10 Black Boys
11 Warga
1 2 Langweer
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Van de Redaktie!
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APOLLO ENGINEERING 1

Het heerlijk avondie was geko-
men, maar helaas niet voor de
Apollo selectie. Deze boys wer-
den nl. vanaf HotelAnnie in de
zak vervoerd naar Huize Wietske
om aldaar in de plaatselijke
Utingeradeelhal aan te treden
voor een stevig
robbertje.. (nee...er was deze
ayond geen bridge in caÍé Hans)
*àalvoetbal. De enige gedachte'
die door de Apollo koppies ging
was die van "we moeten als
Si nterklaassurprise van avond
gewoon twee punten mee teÍug
nemen in de zak, zodat we toch
voor moeder de vrouw nog een
schrale troost hebben", aangezien
de spelersvrouwen deze avónd
geheel alleen in st'ljl thuis moesten
doorbrengen. Dat de Apollo Boys
moeder overste niet in de steek

UDIROS3.OLDEBOORN2
De lJSbaanclub bestaat 125 jaar
en dat was zondag weer te mer-
ken. Jelle W. moest van bed wor-
den gehaald. Bij aankomst in de
hobbyroom lag Jelle met z'n Íriese
doorlopers onder nog in bed.
Wiebe Jager heeÍt een alternatie-
ve sport uitgevonden nl. wakÍiet-
sen. Verder was de rest aardig
nuchter en fit. Na 3 km. naar het
veld te zijn gelopen'kon de wed-
strild toch beginnen met 11 tegen
1 1. Na een sterke 2 pinuten voet-
ballen van de kant van Oldeboorn
stond het 0-1 door Jan M. en 0-2
door "Muggie". Na 0-3 gemaakt
door Jan v.d.W. en 1-3 door
Udiros kwam Jan M. in aktie (die
was niet weggeweest!) Hij maakt
1-4, 1-5 en 1-6 (als hij zo doorgaat
heeft hij straks namens het twee-
de de H. v.d. H.-bokaal ook nog!!).
Na de rust werd het al snel 1-7 en
1-8 door Jah v.d. W. (die wou
natuurlijk niet achterblijven na 4

- S;C. JOURE 2

hebben gelaten, blijkt wel uit de
uitslag. Joure werd met een lege
zak huiswaarts gestuurd na een
gedecideerde 8-2 nederlaag. De
spelers die de "pepernoten" in alle
hoeken strooiden van het Jouster
doel waren; Kees Reitsma 4x,
Anne Jan Hoekstra 1x, Binne
Oosterbaan 2x en Henkie "Mug"
v.d. Meulen 1x. De stand op de
ranglijst van onze topscorers is
nu:
1. Kees Reitsma 10
2. Henkie "Mug" v.d. Meulen 8
3. Dick Westerhoven 7
4. Piet Tijsma 6
5. Binne Oosterbaan 5

- 6. Anne Jan Hoekstra 5
7. Gerke van Kalsbeek 4

Een afwezige Zwarte Piet.

doelpunten van Jan M.) Na Jan
v.d. W. wou Jan M. ook weer scro-

ren en werd het 1-9. Omdat het
anders een beetje eentonig werd
mocht Harke H. 1-10 scoren. En
om sportieÍ te blijven gunden we
Udiros ook nog een doelpunt 2-
10. Jan v.d. W., die 10 niet
genoeg vond, maakte nog 2-11.
Ondertussen was "Muggie" eruit
gestuurd vanwege z'n zeuren. Als
"straÍ" (omdat hij geen
kaarVschorsing kreeg) moest hij
een verslagje schrijven, wat hij al
snelop mijafschoof!!! Nog even
een mededeling van Foppema:

TE KOOP AANHANGWAGEN.
TFL.05663-1667,

Henk en Monique "Mug"

P.S. Willem en Lisette geÍelici-
teerd met jullie zoonl!

, ,i"f ' .'

AkkrumE-AldeboarnE2

26 november moesten wijvoet-
ballen tegen Akkrum.
Er werd 5 keer gescoord door
Akkrum.
De eerste doel werd gescoord
door een vrijetrap.
lk kon hem niet houden.
De tweede helÍt werd het 5-0 we
verloren dus.
Jammer maar volgende keer
beter.

Marten Huisman.

FVB-INFOLIJN
058-671615

(DIVERSE |NFO VrA
cASSETTE)

ACHTERGEBLEVEN KLEDING
IN DE KANTINE/KLEEDKA.
MERS.

Hierbij doen wij nogmaals een
beroep op een ieder om thuís
beter je spullen te controleren,
want momenteelligt er alweer
een stapel kleding waar Witte
Reus z'n handen niet voor
orndraait. Dus NU VOOR DE
ALLERLAATSTE KEER: de kle-
ding blijÍt ongeveeÍ 2 WEKEN lig-
gen in de kantine, daarna wordt
het gewassen en ingeleverd bij
Janske Brouwer voor verzending
naar Roemenië. Helaas waren er
de vorige keer klachten binnen
gekomen dat er kleding uit de
kantine was verdwenen. Deze
kleding heeÍt daar waarschijnlijk
weken en weken gelegen.
Overigens is er in de vorige club-
bladen ook reeds melding van
bovenstaande gemaakt. Dus alle
leden konden hiervan op de hoog-
te zijn. Nogmaals ook.híer geldt;
een stukje discipline opbrengen
om na iedere trainingiwedstrijd je
voetbaltas en andere kledingza-
ken goed te corltroleren,,
want...weg is.weg (echter wel
voor een goed doel).

BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE
LEIDER BELLEN, DAARNA DE WEDSTRIJDSECRETARIS
(AANGEZTEN DEZE LAATSTE ANDERS EEN "TELE-
FOONOOR" KRIJGT! !). WAARVAN AKTE!'! !

het bestuur



DE WESTHOEK 1 - OLDEBOORN 1

Op zondag 4 dec. stond de klas-
sieker tegen de Westhoek op het
programma. Een wedstrijd die
altiid een stukje extra spanning
opleve(. Beide ploegen verloren
vorige week met 1-0, dus degene
die dit duel zou verliezen zou ook
de aansluiting met de top verlie-
zen. Dus er stond nogal wat op
het spel. Door personele proble-
men nam J. v.d. Woude plaats op
de bank naast P.A. Kalsbeek die
ook al niet 100% Íit was. Helaas
moest ik het eerste kwartier van
de wedstrijd missen. Naar horen
en zeggen kreeg Oldeboorn een
heel goede kans, maar wist deze
niet te benutten, De rest van de
eerste helÍt was niet van een

hoog gêhalte. Het ging gelijk op,
zodat er een 0-0 ruststand ont-
stond. Ná de rust trok de
Westhoek de wedstrfid steeds
meer naar zich toe d.m.v. fel spel
en snellere combinaties, waar
Oldeboorn geen antwoord op
had. Zo Werd na 10 min. het eer-
ste tegendoelpunt geincasseerd.
Vervolgens ging Oldeboorn 1 op'
1 spelen, maar dat hielp vandaag
niets, en lo werd het na 20 min.
spelen 2-0 voor de Westhoek
d.m.v. een strafschop. Hierna
kwamrJan v.d. Woude in het veld
voor Cees Reitsma. De volgende
15 min. hadden we liever overge-

- slagen, want in dit kwartiertje
werd Oldeb'oorn volledig van de

(20 keer). lk heb geen zin om dit
2O keer op te schrijven. Also
Hansje en Erik want dan kunnen
ze airmails sparen. Jappie
Wagenaar, alias Swabber, wil
keeper worden, oh niet dus, geen
denken aan (weer een citaatje).
Henk Vinkevogel moet minder sex
gaan kijken en ik was kwaad op
de scheids want hijversierde weer
een penalty van de CABBIES. Die
zat natuurlijk en we gingen
gewoon verder. Ondanks alles
hebben we met 4-6 gewonnen
(verloren???? Red.). Maakt niks
uit de 3e helÍt is weer goed beval-
len, zo ook Lisette van Willem.
Felicitaties van ons. Volgende
keer zullen we ons beter concen-
trerên, proberen.

Verslaggever Nintendo (3 keer
gescoord, Jeroen 1 keer)

mat gespeeld, met als gevolg een
regen aan doepunten, nl. {
stuks!!, en 4 + 2 - 6llll De laatste
10 min. deed de Westhoek het
iets rustiger aan, zodat Oldeboorn
een beetje kon herstellen, maar
men kwam niet ecfit dicht bij het
vijandel'rjke doel. Hierdoor bleef
het bijde smadelijke 6-0 neder-
laag. Na de wedstrÍd was íeder-
een (begrijpelijk) zwaar
teleurgesteld, maar met de return
komende.zondag 1 I december
a.s. om 14.00 uur in Oldeboorn
voor de boeg zullen we proberen '

sportieve revanch te halen op de
Westhoek.

de RePoder.

oldeboorn Fl - Warga F1
19-1 1-94

zaterdag moesten wij voeballen
tegen warga
en warga haden 7 spelers
en wij hadden 11 spelers maar
der stonden ook een paar op wis-
sel. we hadden met 5-0 verloren

anno huisman

KLETNE REPARATIES/SCHA-
DES !N/OM HET SPORTCOM-
PLEX.

Wanneer u schade o.i.d. consta-
teert op of om het sportcomplex
(zoals ook de kantine en de
kleedgebouwen) meldt dit dan
gaarne z.s.m. bij Haaye v.d.
Heide tel. 1 525. Dit geldt ook voor
kleine reparaties/onderhoud e.d.
Bij voorbaat dank voor een ieders
medewerking.

De Redaktie wenst een
ieder Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig 1995.

oLDEBOORN 3 - CAB 4 (BOLSWARD)

Ja hier ben ik weer (Nintendo),
eindelijk rnaar toch een verslag
(Sorry Piet).{k dacfit eerst dat het
voetballen afgelast werd, rnaar
het gaat wel,door. Jan Bettel
moet trainenl We hebben het er
bij Jan even over gehad. Jelle
moet in het 3e zeggen de jon-
gens, want als het verslag van
het 2e gepubliceerd wordt dan
moeten we even melden dat Jelle
vanmorgen, zich verglapen, had
omdat hij in een wak van de ijs- .

club 1 25 jaar heeft gelegen.
Haaye whiskey je mag blij zijn dat
zulke mensen aanwezig zijn i4
een club van Oldeboorn. iitaat:
Jente zegt: "ik had een rode
smartie/smile moeten hebben en
alsó (yes English) Sible en
BaÍfie". Maar in de eerste periode
en daar gaat het dus om, hebben
we een goed resultaat gehaald.
Stand ????? Jan moet trainen

ZONDAG 18 DECEMBER

OLDEBOORN 1 . DE WESTHOEK 1

14.00 UUR sponTCOMPLEX OLDEBOORN
NEEMT OLDEBOORN REVANCHE??

:

, HOOFDSPONSORS V.V. OLDEBOORN:
*,FLUID SYSTEMS B.V. TE DRACHTEN

* JAC. KNOL B.V. TE OLDEBOORN

t?



4 TEGEN 4 ZAALVOETBALTOERNOOI E-PUPILLEN.

APOLLO ENGINEERING
De wedstrijd legen de koploper
Noord Hebostone ging met maar
lieÍst í2-7 verloren. ln een aan-
trekkelijke wedstrijd werd al snel
een achterstand opgelopen die
niet meer kon worden ingehaald..
Als keeper Íungeerde Gerke,
omdat Janco v.d. H. door de
maandagprogrammering voor de
televisie in slaap was gevallen.
Na een rustperiode van twee
weken volgde de wedstriid tegen

Pmdat het Mid friesland toernooi
is komen te vervallen, gaan we
deze winterstop in de zaal in
Oldeboorn iedere drie weken een
4 tegen 4 toernooi voor onze E-
pupillen aÍwerken. Dit vindt pÍaats

Team a (Ajax)
Jolle :

Marten
Remco
Jeen

Team b (Feiienoord)
Chantal
Jacob
deirit
Menno

Team c íPSV)'
Karin
Anthony
Siemen
Bart Jan

Vrijdag 30 dec. a.s. is het weer
lover. Dan wordt er wederom
gestreden om de Íelbegeerde
Douwe Venema Bokaal. Bij het ter
perse gaan van deze editie was
helaas;nog niet beltend hoe het
programma eruit ziet. Maar neemt
u maar van mij aan dat het weer
een waar spektakel gaat worden
in de Utingeradeelhalte Akkrum

Hask. Hebostonês 7. Al gauw
kwamen we op een 0-1 achters'
tand, maar door goed voetbal
maakten we 1-1. Hierna wist
Hask. Hebostones steeds een
voorsprong te nemen (o.m. door
een Íantastisch e.dtje van Klaas
P.) en weltot 5-3. Het lukte ons
echter zowaar om toch nog tot 5-5
terug te komen en met nog 10
seconden te spelen leek dit ook
de eindstand te.worden. Anne Jan

op zaterdagmiddag. Er wordt die
middag een gehele competitie
aÍgewerkt. Op die middagen
komen de trainingen te vervallen,
De samenstelling van de teams
wisselt iedere keer. Hiervan krij-

Team d íHeerenveen)
Arjan
Richard
Ate
Maarten

Team e (Cambuur)
Jorrit
Sander
Frank
Gysbert

Team Í (Barcelona)
Anne Vroukje
Gerrit Jan
Bouke Paul
Jelmer

Reserve: Jitske v.d. (Jig[e" :,.rr

Speelduur is 10 minuten per wedstrijd
Aanvang 14.00 uur.
Einde 17.00 uur

zo vlak voor oud en nieuw. Dus
Boarnsters allemaal vrijdag 30
dec.'s avonds richting sporthal in
Akkrum en daarna naar de prijsuit-
reiking in de kantine van de v.v.
Oldeboorn voor een gezellige
"nababbel" onder het genot van...
en zo op naar oudejaarsavond.

H, temporiseerde nog even, zag
toen Henk v.d. M. vrijlopen, gaf :

een passje en Henk stifte de bal
over de keeper in het doel (zelden
zie je zo'n schitterend doelpunt in
de laatste seconde). Dus een
zwaat bevochten 6-5 overwinning.
Doelpuntenmakers: Gerke 3x,
Anne Jan 1x, Henk lx en een
eigen doelpunt.

de Apollo Boys

gen de spelers/ouders tijdig
berÍcht. Als iemand hou niet kan,
dan graag Z.s:Ín. aÍzeggen bij'
Sipke Vink tel. 1294.

wedstrijdindeling:,
14.10-14.20 u. A-B Ajax . Feijenoord
14.20-14.30 u. C-D PSV
Heerenveen
14.30-14.40 u. E-F Cambuur -
Barcelona
14.40-14.50 u. A-D Ajax
Heerenveen
14.50-15.00 u. B-E Feíjenoord -

Cambuur
15.00.15.10 u. C-F PSV ' Barcelona
15.10-15.20 u: A-C,Ajax: PSV
15.20-15.3q u; B.F Feijenoord"-
Barcelona
15.30-15.40 u. E-D Cambuur -

Heerenveen
15.40-15.50 u. A-E Ajax - Cambuur
15.50-16.00 u. B-C Feijenoord - PSV
16.00-16.10 u. F-D Barcelona -

Heerenveen
16.10-16.20 u. A-F Ajax . Barcelona
16.20-16.30 u. B-D Feijenoord -

Heerenveen
16.30-16.40 u. E-C Cambuur - PSV

DOUWE VENEMA ZAALVOËTBALTOERNOOI
VRIJDAG 30 DECEMBER. ADVERTEREN DOET

VERKOPEN!!!

It u ook een advertentie
in ons clubblad plaatsen?

Neem gerust even contact
op met Jan v.d. Woude tel.
1772 

,

Tot ziens allemaal!!!



UDIROS 1 - OLDEBOORN

lZondag 27 nov. stond de uitwed-
strijd tegen Udiros op het program-
ma. Deze laatstewas een '

middenmoter. Hier lag voor
Oldeboorn de taak dít zo te hou-
den, om in de race,tè blijven voor
de bovenste plaatsen, want er val-
len elke week klappen bij de koplo-
pers en zolang je om die klappen
heen kunt wordt je vanzelÍ eerste.
Maar dit moest allemaalnog maar
even gebeuren. Met de weten-
schap dat Jan V. geblesseerd was
ên Douwe Hein op de bank begon,
begon de wedstrijd met Janco
Voolstra en Pieter Poepies. Na de
warming up en de laalste peptalk
begon de wedstrijd. Scheids Was
onze tapijtverwerker uit N ij beets.
Udiros zat er direct bovenop en
zorgde ervoor dat Oldeboorn het
eerste kwanier achter Udiros aan-

Topschutters W Oldeboorn

liep omdat er niet scherp genoeg
werd gevoetbald, maar met een
beetje geluk kwam Oldeboorn
deze fase zonder kleerscheuren
door en werd het een wedstrijd
die aan beide kanten enkele
kansjes opleverde. De ruststand
werd 0-0. Na het bakkie thee
begon Oldeboorn aanvallender te
voetballen door Johan T. voor de
verd.ediging te laten voetballen
om een voorsprong te Íorceren.
Er waren dan ook genoeg moge-
lijkheden om de 0=1 ,op het bord te
krijgen, maar de bal ging er niet
in. Udiros counterde gevaarlijk en
kreeg zo een levensgrote kans
die wonderwel niet werd benut.
lnmiddels was Douwe H. in het
veld gekomen voor Pieter P, Na
25 min. kreeg Oldeboorn een
goede kans in de 16-meter, maar

om de beker.

12 ' +5+2
10 +1 +1 +2

9+4

bij gebrek aan ruimte leidde dit tot
niets. Helemaal niets, want
Oldeboorn was niet berekend op
de snelle counter van Udiros. Zij
lieten Siemen Willem vissen. Dit
was natuurlijk een streep door de
rekening. Maar er waren nog 20
minuten om deze achte;stand weg
te werken. De kansen waren er
ook wel maar het geluk gntbrak,
bal op de lat, beentje tussen een
schot, enz. enz. Eit betekende dat
Oldeboorn tegen de tweede
nederlaag oplieB. Maar ook de
Westhoek en Houtigehage verlo-
ren, zodat alles mooi Ínelkaar
schoof en de competitie nu al
razend spannend begint te wor-
den.

de Reporter.

MEDEDELING VOOR HET KAN.
TINEPEFSONEEL.

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

de kantinecommissie.

+1 +1

+2
+1

+2
+3
+1

+3
+1

+1

+1

1 J.Meester
2 H.Hartmans
3 J.v/d Woude
4 W.van Kalsbeek
5 D.H.Akkerman
6 D.Westerhoven
7 B.Oosterbaan
8 S,Bergsma
9 C.Reitsma
10 H.Veerman
11 M,Chapman
Í2 J.Akkerman
Í3 H.Ament
14 B.Haspels
15 J.Witteveen
16 P.Poepjes
17 P.A.Kalsbeek
18 W.Postma
19 S.Akkerman
20 Platlni
21 S.Oosterbaan
22H,vld Meulen
23 H.Nieuwland
24 R.Jelsma
25 W.Vink
26 A.Spoelstra
27 J.Tijsma
28 M.KleeÍstra
29 G.van Kalsbeek
30 H.vld Krieke
31 Jelle Visser
32 Joh,Brouwer
33'R.Dijkstra

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

I
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

+1

+1 +1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

+1

+1

+1



Van, over en voor onze jongste kroost.

Zoals jullie een paar weken geleden al
hebben kunnen lezen (en eventueel
horen op de ouderavond van 29 nov.
j.l.) werken we met onze jongste jeugd
ook met "oeíenblokken" Cie iedere
maand verschillen. OeÍenstoÍ zoals
o.a. jongleren met de bal, aan- en
meenemen van de bal, dribbelen en
drijven enz. ënz. Voordat de jeugd de
zaal is ingegaan hebben we op de '

laatste training alle oeÍenstoÍ nog
eens doorgenomen en hiervoor heb ik
alle spelertjes een cijÍer gegeven. Het
Ís de bedoeling dat ze aan het eind
van het seizoen weer een soortgelijke
test zullen doen.

F1-pupillen Jongleren Bal traooen
lnzet trainino
J. BoerhoÍ 6,5 6 7
J. Troost 6,5 6 7
E. Oosterbaan,6,5 6 7
T. Beimin 6,5 6,5 7 "

A. Huisman 6,5 6,5 7
A. Bergsma 6,5 6 7
A. Oosterbaan 6,5 6 7
D. Kamstra 6;5 6,5 7
G. Boonstra 6,5 6 7
A. Boonstra 6,5 6,5 7
A. Velagic 6,5 6 7

ScHooNMAKERS(STERS)
GEVRAAGD!I!!!

De schoonmaakcommissie doet
een dringend beroep op alle
leden/donateurs oÍ ouders, vrien-
den oÍ kennissen om ongeveer 1

keer in de 2 maanden de kantine
schoon te maken. Echter hoe
meer schoonmaker(sters) zich
aanmelden, hoe rninder vaak een
ieder hoeft schoon te maken.
Nogmaals het gaat alleen om de
kantine, want voor de kleedka-
mers hebben we 1! persoon die dit .

gehele werk in z'n uppie opknapt,
dus moet het zeker mogelijk zijn
om voor de kantÍne nog een paar
vrijwilligers te vinden die zo aÍ en
toe eens de handen uit de mou-
wen steken om de kantine een
beetje toonbaar te houden voor
onze gasten. Aanmelden kan bij
Joukje Dijkstra tel. 1528.

de schoonmaakcommissie.

Zoals U ziet is de inzet prima en gaan
de andere onderdelen ook vooruit.
Prima, ga zo door. We gaan nu lekker
de zaal in.

Ë3-pupillen Jonoleren Bal meene-
men Dribbèlen Passen
J. v.d. Krieke 6,5 6+
J. Bergsma 6,5 6,5
C. Keekstra 6,5 6,5

Ji:v.d. Krieke 6,5 ''6,5
A. Watzema 6,5 6,5
K. Rodenburg 6,5 6+
A.V. Kirkenier6,5 6+
J. Akkerman 6,5 6,5

Ook bij de E3-pupillen is de inzet op
de trainingen prima. Ook wijgaan met
z'n allen nu lekker de zaal in op zater-
dagmiddag.

E2-oupillen Jongjeren Bal meene-
men Dribbelen Traopen
J. de Jong 7 6,5
M. Boerhof 7 7
R. Spinder 7 6,5
A. Vink 7 7-

S. Postma 7 7

M. Huisman 7 7
G.J. Hetebrij 7- 6,5
J. v.d. Bij 7 7-

6,5 7
6,5 7+
7- 7-

77
7+ 7+

77+
6,5 6,5

7-7
WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN
V.V. OLDEBOORN.

De volgende bedrijven hebben dit
seizoen reeds een bal aangebo:
den voor een wedstrijd van
Oldeboorn 1. Waarvoor uÍteraard
onze hartelijke dank.
* TGV Transport Oldeboorn
* van Elst & Oosterbaan
Accountants Leeuwarden
* Anne Nijdam Oldeboorn (onze
trouwste supporter)
* Smulboetiek Cafetaria't Anker
Oldeboorn (voor de thuiswed
strijd tegen Houtigehage!)
* Fa. Y. Rodenburg Oldeboorn
* lt Printh0s Oldeboorn

Deze wedstrijdballen worden later
gebruikt bijde lagere elÍtallen en
op de trainingen. Zo ziet u maar
dat de aangeboden wedstrijdbal-
len niet na 1 keer spelen "verdwij-
nen". Alle elftallen binnen onze
vereniging hebben er op deze

Bij de E2-pupillen is de inzet op de
training soms wel eehs iets te goed,
maar ook hier gaan we met een goed
gevoel de zaal in.

E1 -puoillen Jonoleren Bal meene-
men Dribbelen Traopgn
G. ScheÍÍer 7 7 6,5 7
B.P. Kleefstrà 7 7+ 7,5 7+
S. Kalsbeek' 7 7- 6,5'6,5
R.Rijskamp 7 7- 7'7
A.deJong V 7 7 7+
B. WesterhoVen 7 7 '7-' 7
M. v.d. Heide 7 7 7- 7-
G.v.d.Heide 7 7 7 7
F.Smits 7 7 7 7

De E1-pupillen maken ook vooruit-
gang, en zijn zeker op de goede weE.
Lekker met Z'n àllen de zaal in en dan
na de winterstop er weer lekker
tegenaan in de competitie.

Verder wens ik een ieder Preftige
Feestdagen en een Gelukkig '

Nieuwjaar.

1994-1995

manier plezier van. Dus wilt u in
de toekomst ook een wedstrijdbal
schenken voor een thuisWedstrijd
van Oldeboorn 1 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 onwangt u
van onze penningmeester een
nota, die belastingtechnisch weer
áftrekbaar is van de winst,

PR-kommissie v.v; Oldeboorn.

KOOPT BIJ ONZE
ADVERTEERDERSI!!

6,5 7-

6+ 7-
6+ 7-

6+7
6+7
67

6 6,5
6 6,5



ENQUETE M.B.T. JEUGDPLAN V.V. OLDEBOORN. en toe een compliment en niet
te negatief. Kinderen moeten ple-
zier beleven aan hun sport en
niet met tegenzin sporten (vooral
jonge kinderen)
" trainer en leider moeten er een
team van maken dat goed met
elkaar overweg kan
* leiders en trainers rnoeten niet
teveel aandacht aan hun
eigen kind besteden
* een goede opleiding en begelei-
ding van het kind en dat het
"optimale" eruit wordt gehaald
* dat de jongens/meisjes niet op ,L

zo'n jonge leeÍtijd al voor
bestemd zijn om op één plaats te i'

spelen
* begeleiding voor, tijdens en na 1.

de wedstrijden/trainingen
* leiders misschien iets meer con-
tact rnet de ouders
* ga zo door!
* dat trainers/leiders in staat zijn
het theoretísche en prakti-
sche gedeelte goed op de kinde-
ren kunnen overbrengen. Dit
moet dus niet iemand zijn die
maar een paar jaar ouder is dan
de oudste kinderen

Vraag 6
Zou u het op prijs stellen om
individueel over uw kind te pra- ,

ten met leider/trainer over
ziinlhaar vorderingen (o.a. tac-
tiek, conditietraining, gedrag :

etc.)?
Tien antwooordden met'lnee'f
Twintig antwoordden met "jai'met
als uitleg o.a.:
* alleen als er problemen zijn, dan
moet er overleg zijn
* als er problemen zijn dan ver-
wacht men dat dat vanzelÍ wordt
gemeld
* wel 1 oÍ 2 keer per seizoen
* als een kínd zich niet gedraagt
willen wijals ouders dat graag
horen
* als er behoeÍte aan is, moet dit
gevraagd kunnen kunnen
worden

VraaoT
Vindt u dat er voldoende toe-
zicht is tiidens de training/dou-
chen van de jeugd?
Acht antwoordden met "ja"
Negen antwoordden dat ze geen

ln het kader van het nieuwe
jeugdplan binnen de v.v.
Oldeboorn werd er op de ouder-
avond van 29 nov. j.l. een
enquete gepresenteerd, welke
door onze twee vrouwelijke
jeugdcommissieleden in elkaar
was gezet. Erwerden 60 formu-
lieren uitgereikt aan de jeugdspe-
lers. Hiervan werden er exact 30
weer ingeleverd (een score van
maar lieÍst sg/s[). Voor meerdere
kinderen uit één gezin werd maar
één Íormulier geteld om een ver'
keerd beeld te voorkomen.
Hieronder volgt de uitgewerkte
enquete.

Vraao f
Als het voetballen wordt aÍge-
last vanwege het weer, zou u
dan een vervangend program-
ma op prlls stellen? Zo ia, heeft
u een idee hieromtrent?
Twintig antwoordden met'rnee".
Tienêntwoordden met I'ja! met
de volgende suggesties;
* theorie geven, o.a. spelvormen,
techniek, gedrag,,spelre gels,
eventueel spelenderwijs met een
kwis o.i.d.
* een training in de zaal
" af en toe vrij is ook wel leuk (ook
met name voor het kader,
want die hebben het ook druk

genoeg)

Vraao 2
Zou u meer achtergrondinÍor-
maJle.wjllen over het vpêtbah
len zelf (o.a. speelduur, duur
competities, winterstop e.d.)
voor het seizoen begint?
Zestien antwoordden met "nee"
Veertien antwooidden met'ïa"
met het volgende commentaar:
* rekening houden met ouders
die geen voetbalachtergrond
hebben
* vooralvoorlichting in het begin
als ze pas beginnen te voet-
ballen
* het is wel eèns onduidelijk of ze
wel oÍ niet moeten spelen
* yeel inÍormatie kun je kwijt in het
clubblad

Vraaq 3
Zou u meer inspraak willen

hebben wanneer de jeugdcom-
missie een andere trainingsdag
voorsteld dan u gewend was?
ElÍ antwoordden met "nee"
Negentien ant\,voordden met "ja"
met de volgende uítleg:
* graag aan het eínd van ieder sei-
zoen melden wat de nieuwe
indèling en trainingstijden worden,
zodat er vroegtijdig
rekening kan worden gehouden

met andere hobbies
* er is wel begrip voor dat dit moei-
lijk wordt met zoveel inspraak
en dito andere sporten

Vraao 4
Vindt u dat er voldoende naar u
geluisterd wordt als u het
ergens niet mee eens bent? En
weet u waar u terecht moet met
uw probleem?
Vijftien antwoorddèn met'Ja"
Zeven antwoordden dat ze tot op
heden geen problemen hadden
gehad, maar drie wisten niet waar
ze moesten zijn
Acht antwoordden met "nee" met
de volgende uitleg:
* een'speler werd zomaar op een
andere plaats in het team
gezet zonder enige uitleg
" er was iemand die vindt dat alles
al vaststaat en dat daar weinig
aan te veranderen valt
* er wordt wel geluisterd, maar er
wordt weinig mee gedaan

Vraao I
Wat venracht u van een trainer
en leider(ster)?
* inzet voor voetbaltraining, men-
taliteitstraining,individue le
begeleiding
* dat een trainer goed met de
jeugd kan'omgaan d.w.z. dat het
plezierig en begrijpel'rjk wordt
overgebracht ,

* een trainer moet teamvormend
kunnen werken en voetbaltech
nisch zijn
* een leider is voor leiding bij de
wedstrijden, organiseren, voor
het contact met de trainer en de
ouders
* de leiders moeten een rijschema
opstellen, zodat niet tel kens
dezelfde mensen rijden
* kinderen positieÍ benaderen, af

"j



meningiindruk hiervan hebben,
maar verwachten wel dat dat
goed gaat
Dertien antwoordden met'rnee"
met de volgende uitleg:
* bij de training moet er naast de
trainer nog íemand aanwezig
zijn die een oogje in het zeil houdt
* er is niet voldoende toezicht tij-
dens het douchen, er moet dui-
delijk gemaakt worden wie hier
verantwoordelijk Voor is
* er moet niet alleen iemand aan-
wezig, hij/zÍj moet ook zorgen
dat de boel in het "gareel" blijft

Vraao 8
Stelt u het op prijs dat er
kofÍie/thee/limonade as te krii-
gen tijdens de trainin$en van F-
en E-pupillen? Dit geldt alleen
voor de ouders/begeleiders die
hun kinderen halen en/of bren-
gen, dus niet voor de spelers
zelÍ. E.e.a. voor de prijs van 50
cent per kop/beker.
Veertien antwoordden met "nee"
Acht antwoordden met'Ja"
Acht antwoordden met "n.v.t" aan-
gezien hun kinderen in hogere
teams spelen

Vraag 9
Vindt u dat we voldoende reke-
ning houden met de.leeftijd van
het kind?
Drieëntwintig antwoordden met
'ïa"
Zeven antwoordden met'lnee"
met als uitleg o.a.:
* het is niet altijd duidelijk waarOm
de teams zo worden inge-

OLIEBOLLENAKTIE

ln goed overleg met Bakkerij
Kamstra uit de Andringastrjitte
heeft het bestuur besloten dit jaar
de oliebollenverkoop geheel over
te laten aan Bakkerij Kamstra.
Dus wij komen dit jaar niet bij U
aan de deur. Alle soorten over-
heerlijke oliebollen kunt U dus krij-
gen bij Bakkerij Kamstra.

deeld. Kinderen komen soms na
één seizoen in een ander team
vanwege het verschil in leeftijd.
Dit is voor het kind nogal ver-
warrend en niet leuk dat hfi/zij bij
hun vriendjes wordt wegge-
haald

Vraao 10
Stel u een ouderavond op prijs
en hoe vaak zou die plaats
moeten vinden per seizoen?
Vier antwoordden met "nee". Eén
vond het niet nodig, maar wenstte
wel een contactpersoon
Drie hadden geen mening
Drieëntwintig antwoordden met
t'ja"
* zeven antwoordden met 1/2
keer per jaar
* vooral bij laggre teams
* veefiien antwoordden met 1

keer per seizoen
* twee antwoordden met 2/3 keer
perjaar

Vraao 11

HeeÍt u nog enige suggesties
voor ons qua begeleiding, akti-
viteiten e.d.?
* als ze een weekend niet hoeven
te voetballen, dan trainen
* schaalsen
* uitwisseling met andere clubs uit
andere provincies
* de reiskosten bij uitwedstrijden
moeten zowel aan de ouders
alsook aan de leiders worden
betaald als deze zelÍ rijden.
Hier moet één lijn in worden
getrokken
* zeepvoetbalwedstrijd
" leiders onderling moeten wel'

eén lijn trekken qua aÍspra
ken/begeleiding
* voetbalwedstrijd ouders/moe-
ders en pupillen
* in groepsverband naar wedstrijd
uit het betaalde voetbal
* video opnames van wedstrijden
en nabespreking
* video instructiebanden van
KNVB tonen
* geen rondjes laten lopen bij de
F-pupillen
* een schema voorde chaufÍeurs
bij uitwedstrijden
* alle teams gelijk behandelen, tij-
dens vakantie niet het ene
team wel laten trainen en het
andere team niet
* bij slecht weer zou er theorie
kunngn worden gegeven . .,. bij uitwedstrijden op tijd vertrek-
ken, zodat het geen race tegen
de klok wordt

Dit was dan de enquete. Wij als
jeugdcommissie willen nogmaals
iedereen bedanken die er aan
heb,ben meegewerkt dat en de
enquete, maar ook zeker de
ouderavond zelÍ een succes zijn
geworden. De inÍormatie die jullie
ons hebben verschaÍt geeÍt ons
de mogelijkheid om te trachten
met het nieuwe jeugdplan zoveel
ook rekening te houden met de
wensen van de voetballende
jeugd alsmede hun ouders.
Nogmaals bedankt.

Jeugdcommissie v.v.
Oldeboorn.

vRrJ DAG' u o'.ll:5lJáá3à'J[:' FEESTAVoND

VHIJDAG 16 DECEMBER A.S. IS HET WEER ZOVER. DAN
VINDT NL. WEER H.ET JAARLIJKSE SPEKTAKELSTUK IN DE
VORM VAN EEN SCHITTERENDE FEESTAVOND PLAATS IN
DE KANTINE. VANAF 2O.OO UUR IS ER DOOR DE KANTINE.
COMMISSIE WEER EEN FANTASTISCH PROGRAMMA IN

ELKAAR GEZET MET DE NODTGE HUMOR. HUMOR IS OOK
HET TOVERWOORD VAN F,IET COMBO "KNUS EN GEZELLIG'

DIE DE AVOND Mt'ZlKAAL ZULLEN OMLIJSTEN.

KOMT ALLEN VRIJDAG 16 DECEMBER
NAAR DE KANTINE!!!



Bestuur VVO en trainer akkoord tot en met seizoen 1996/1997.

Onlangs heeÍt een gesprek plaats
gevonden tussen Bonne de Vries
en het bestuur van WO.
Behalve enige praktische wensen
bleek dat door beide partijen met
tevredenheid wordt teru ggekeken
op de eerste maanden van het
nieuwe seizoen.
Het bestuur meent met Bonne
een trainer "in huis" te hebben
met visie op voetbal en een con-
sequente en duidelijke aanpak.
De resultaten in de hoofdklasse
ziin bovendien, zeker in deze
opbouwÍase, goed.
Er zijn natuurlijk wel een aantal

WIJ FELECITEREN IN JANUARI:

28ian. Harmen Ament 30 jaar
13 jan. Agnes Boonstra 8 jaar
20 jan. Marinus Dam 24iaar
23 jan. Ate de Jong 10 jaar
6 jan. Jorn Klompmaker 17 jaar
6 jan. Jeroen Mulder 12 jaar
15 jan.Frank Nieuwenhuis 16 jaar
5 jan. Arnold Oosterbaan 7 jaar
2 jan. EllertQuarré 22iaar

26 jan. Hans Romkema l4jaar
14 jan. Augustinus Spoelstra3l jaar
6jan. BertVeld 17 jaar

1 7 jan. Harm Watzema 13 jaar
17 jan. Bart J. Westerhoven 10 jaar

Hierbij verzoekt de redaktie geboor-
tekaartjes/overlijdensberichten/j ubi -

lea e.d. m.b.t. de voetbalclub
(bestuu| in te leveren op S. de
Grootstr. 26 Oldeboorn
(PietTijsma).

Berichten van de bestuurstaÍel.

Een vast agendapunt kan dan
eindelijk geschrapt worden, nl. de
hooÍdsponsoring van het eerste
elftal(en onze club). Wij hebben
nl. een tweetal ondernemingen
bereid gevonden om de selectie
van de v.v. Oldeboorn in nieuwe
tenue's te steken. Deze twee
ondernemingen zijn:
* Jac. Knol b.v. te Oldeboorn

* Fluid Systems b.v. te
Drachten

Het is de bedoeling dat de nieuwe

zaken die de komende tijd enige
aandacht vragen. Het is geen
geheim dat zowelde trainer, de
spelers en het bestuur
de ambitie hebben om op termijn
naar de (huidige) KNVB- competi-
tie te promoveren.
Om die reden zal er een oplossing
moeten komen voor het gebrek
aan breedte in de selectie zodat
schorsingen en blessures beter op
kunnen worden gevangen. Het is
onder andere om die reden dat we
streven naar een selectie A-junio-
ren in het volgende seizoen.
Naar het voorbeeld van het jeugd-

RECLAMEBORDEN V.V. OLDEBOORN
sEtzoEN 1994/Í995:

MDM SERVICE OLDE
BOORN/SNEETHARLiGEN
- JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
- AUTOSPUITBEDRIJF ELZINGA
IRNSUM

.AUïOBEDRIJF W. V.D. KRIEKE

. FRIESLAND BANK
- RABO BANK
- HOTEL GOERRES
OLDEBOORN

- M. URFF OLDEBOORN
- BOUWBEDRIJF R. DE VRIEs
OLDEBOORN

- CORAAUTOMATISERING
OLDEBOORN

- FLUID SYSTEMS DRACHTEN
- CAFE MOEKE DE BRUIN
OLDEBOORN

- FA. RODENBURG

plan zaÍ gewerkt worden aan een
beleidsplan voor de hele vereni-
ging.
Omdat Bonne toekomst ziet in de
spelersgroep en de vereniging,
en het bestuur de ingeslagen weg
op langere termijn wilvolgen is de
intentie uitgesproken om tot en
met seizoen 1996i1 997 het con-
tract voort te zetten.
We willen tenslotte de prima rol
van Harm, als elftalleider en
bestuurslid, niet onvermeld laten.

Het bestuur.

OLDEBOORN
. ARK EN REAU OLDEBOORN
. DURKJE'S TSIISHUSKE
OLDEBOOHN

- TRANSPORTBEDRIJF
L. VISER OLDEBOORN

. HORA OLDEBOORN
- BAKKER]J KAMSTRA
OLDEBOORN.

WILT U OOK EEN RECLAME.
BORD BEL 05663-1772

INLICHTINGEN OVER EEN
RECLÁMEBORD KUNT U KRIJ-
GEN BIJ JAN V.D. WOUDE TEL.
1772.

de Jong (Tikkie Terug), H.
Brandsma, E. Fokkema, K. v.d.
Velde en B. Oosterbaan. Onze
eerste vergadering is gepland op
24 januari 1995. Over de ontwik-
kelingen zullen we jullie op de
hoogte houden.

Verder wensen wij alle elf/zeven-
tallen veelsucces in de komende
wedstrijden.

outÍit in de eerste thuiswedstrijd
na de winterstop aan het publiek
zal worden gepresenteerd. Een
ander agendapunt wat nog wel
een tijdje een agendapunt zal blij-
ven is het 7S-jarig jubileum van
de v.v. Oldeboorn op 15 april
1998. Hoewel het nog lang geen
1998 is, hebben wij gemeend om
nu reeds te beginnen en wel door
het vormen van een jubileumcom-
missie. Per heden bestaat die
reeds uit de volgende personen;
C.P. van Heel, H. Piersma, H.

Nieuwland ("Grutte Hendrik"), J.
Het bestuur.



OPEN FRIES KAMPIOENSCHAP ZAALVOETBAL TE LEEUWARDEN. VERGADERING LEIDERS
SENIOREN!!!

Dinsdag 27 december a.s. is er
om 20.30 u. een vergadering met
alle seniorenleiders en enkele
bestuursleden in de kantine. Dus
heren NIETVERGETEN!!

C-junioren: Woensdag 28 dec. in
Sporthal Surhuisterveen.
Tegenstanders zijn Drachtster
BoysCl,ASCCl en
Surhuisterveen C1. Aanvang eer-
ste wedstrijd 9.48 uur.

B-junioren: Vrijdag 30 dec. in I
Sporthal de Sportlaan te Dracfiten.
Tegenstanders z'rjn de Sweach
81, RWF 81 en Buitenpost 81.
Aanvang eerste wedstrijd 9.20
uur.

De ieugdcommissie

Op donderdag 5 jan., vrijdag 6
jan. en zaterdag 7 jan. 1995
neemt er een team van de v.v.

Oldeboorn deelaan de OPen

FrieseZaalvoetbalkampioenschap
pen in de vernieuwde
Frieslandhallen in Leeuwarden.
Oldeboorn werd ingedeeld in de
volgende poule:
Poule 10.
Oldeboorn 1

TOP'63
Golden Oldies
D9 Harkema
Dokkum
Trynwalden

WEDSTRIJDPROGRAMMA
V.V. OLDEBOORN.

ZATERDAG 17 pECEMBER.

0518 213 oLDEBOORN B1 -

ROTTEVALLE 81 14.00 UUR

zorypAc 18 qECEMBER.

1502 801 OLDEBOORN í : DE
WESTHOEK 1 14.00 U.
S. SCHEER
1566 818 GAVC 4'OLDE-
BOORN 212.00U.
225582A OLDEBOORN 3 -

JOURE 712.00V.
2287 827 oLDEBOORN 4 -
DONKERBROEK 3 11.00 U.

ZAALVOETBAL APOLLO
ENGINEERING OLDEBOORN.

DINSDAG 20 DECEMBER
SPORTLAAN DRACHTEN.
023 CHZ6. APOLLO ENGI-
NEERING 1 19.30 U.

WOENSDAG 18 JANUARI
DE TELLE HEÊRENVEEN.
023 NOORDHEBOSTONE4-
APOLLO ENGINEERING 1

19.00 u.

WIJZIGING COMPETITIE INDE-
LING.
KLAS 548 TOEVOEGEN
BOORNBERGUM E3

DENK OM DE WEDSTRIJD-
VERSLAGEN!!!!!!!

Het is voor het eerst dat
Oldeboorn aan een dergeliik kam-
pioenschap deelneemt. We ver-
wachten dan ook een grote
schare supporters tíjdens deze
wedstrijden. Voor het deÍinitieve
programma verwijs ik graag naar
de Mid Frieslander, aangezien het
bij het ter perse gaan van deze
uitgave nog niet bekend was.

Het bestuur van de v.v. Oldeboorn
wenst een ieder die de v.v. Oldeboorn een warm hart

toedraagt Prettige Feestdagen en vooral
een Gezond en Sportief 1995

KERSTZAALVOETBALTOERNOOI FVB 1 994.1 995.

Onze D-pupillen, C-iunioren en B-
junioren nemen dit seizoen weer
deel aan het
Kerstzaalvoetbaltoernooi georga-
niseerd door de FVB. De volgen-
de speeldata en tegenstanders
z'rjn vastgesteld:

D-pupillen: Donderdag 29 dec. in
sporthalde splitting in Drachten.
Tegenstanders zijn

' Surhuisterveen D1, ONB D1, Thor
D1 en Buitenpost D1. Aanvang
eerste wedstrijd 11.56 uur.

Willem & Lisette
van Kalsbeek-Neijts

Finlcebuorren 9
8í9l CZ Akkrum
tel.05665-2371

Men zegt wel eens, dat gelui< vele namen heeft.....

Voor èns geluk lcozen wij
uit die wirwar vÍur narnen

Hij werd geboren
op24 november 1994

te lreuwarden.

Jochem Jolle
(zeg maar Jochem)

I
I
I
I

I Bezoek is van harte welkom, maar graag van te voren bellen. i



Enige spelregels voor het 4 tegen 4 zaalvoetbal. lngeleverde diskette met
de file: "voetbal" 26-11-94.

Helaas ontdekte onze "huisdruk-
ker/ster" op een diskette boven-
staande Íile. Het bleek onmogelijk
om deze file "op te roepen", er
verschenen enkel wat vreemde
tekens op het scherm. Helaas kon
de redaktie er niet meer achterko-
men waar deze Íile vandaan
kwam, aangezien er helemaal
geen tekst te achterhalen was.

de,redaktie.

nog zeer sporadisch aan aanval-
len toe. Hoe anders was dit voor
Oldeboorn die de tegenstander
op bepaalde momenten compleet
zoek tikte. Hieruit ontstond ook
het 4e doelpunt. Na een vlotte
combinatie werd Cees Reitsma in
de diepte gestuurd, hetgeen 4-0
betekende. Het werd nog 5-0
door Pieter Poepjes, wat tevens
de eindstand betekende.
Komende zondag verwachten we
de Westhoek op ons sportcom-
plex en hopen we op een sportie-
ve revanche van de 6-0
nederlaag van vorige week. Tot
ziens allemaal.

de Reporter.

1. Een team mag uit ten hoo$ste
5 spelers bestaan.
2. Er wordt zonder doelverdedi-
ger gespeeld.
3. Een doelpunt wordt gemaakt
als de "bank" wordt geraakt
door de bal. Raakt de bal de
"bank" niet, dan gaat het spel
gewoon door.
4. Wordt er gescoort dan wordt
het spel hervat met een doel
trap.
5. Bijovertredingen worden er
directe vrÍje trappen genomen.
De vrije trappen mogen ten alle
tijde direct op de goal worden
geschoten.
6. Strafschoppen worden geno-

OLDEBOORN 1 . SPORT VEREENT 1

Na de 6-0 nederlaag tegen de
Westhoek vorige week, kwam
het altijd lastige Sport Vereent
op bezoek. De uitwedstrijd werd
met 0-2 gewonnen door
Oldeboorn, maar na de laatste 2
wedstrijden te hebben verloren,
was niemand er gerust op van-
daag. Maar ik zal nergens op
vooruit lopen, er moest gewon-
nen worden. De wedstrijd begon
iets later i.v.m. reparatie van de
doelnetten. De wedstrijd begon
goed met een fel Oldeboorn dat
Sport Vereent volledig over-
speelde. Dit leverde een aantal
goede kansen op, met als resul-
taat een 1-0 voorsprong door
Cees Reitsma. Vervolgens
kwam Sport Vereent een beetje
over het ofÍensieÍ van Oldeboorn

men op een niet verdedigd doel.
De afstand is ongeveer 7 meter
van het doel.
7. De tijdsduur wordt door de
wedstrijdleiding nog bepaald.
8. Alle E's en F's worden doórel-
kaargehusseld om een zo eer-
lijk mogelijk "loernooi" te krijgen.
9. Plezier is belangrijker dan win-
nen!!!
10. Wel allemaalzoveel mogelijk
komen, anders vroegtijdig
aÍbellen.

Veel plezier allemaal.
De jeugdcommissie.

heen, maar konden voor geen
potten breken. Na en half uurtje
mocht Oldeboorn een corner
nemen, welke direct niks oplever-
de, maar indirect wel, want de
aÍvallende balkwam bijJan v.d.
Woude voor de voeten, deze
haalde uit van een meter oÍ 35,
het schot trof de dwarslígger en in
de rebound was het wederom
Cees Reitsma die doel trof. ln het
resterende kwartíer werd er veel
op het middenveld gespeeld en
waren er nog enkele kansen.
Ruststand 2-0. De tweede helft
begon goed voor Oldeboorn en
na 10 minuten kon Anne Nijdam
weer in aktie komen, want de
stand werd door Henrico
Veerman op 3-0 gekopt. Sport
Vereent kwam de tweede helft
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DAT WAS 1994 VOOR DE V.V,

Het is duidelijk dat we momenteel
in de donkere dagen voor
Kerstmis zitten. Tijd dus ook voor
een beknopte terugblik oP het
aígelopen jaar.

Januari.
Helaas kwam er per 1 ianuari in
goed overleg een einde aan het
voorzitterschap van Tonnie
Rijskamp. Drukke werkzaamhe'
den en wat andere zaken noopten
Tonnie om aÍscheid te nemen.
Binne Oosterbaan werd tijdelijk
bereid gevonden de voorzittersha-
mer te hanteren. Achter de scher'
men werd er reeds druk gewerkt
aan de voorbereidingen van het
gigantische FVB-jubileumtoernooi
1994, waarvan Oldeboorn één
van de organiserende verenigin-
gen mocht zijn in sePtember a.s.
De jeugd werkt het voorloPig laat'
ste Mid Fryslán toernooi aÍ. De

kosten per vereniging werden
door de steeds stijgende zaalhu-
ren als een probleem onderkent.
Hoofdtrainer Jan v.d. Berg geeft
te kennen om er na 4 succesvolle
seizoenen mee te stoppen als

hooÍdtrainer van de v.v.
Oldeboorn. Hij gaat terug naar de
Sweach om daar het 2e elftal
onder zijn hoede te nemen, en

tevens een gedeelte van de trai-
ning van de selectie voor z'n reke-
ning te nemen. Het bestuur moet
dus op zoek naar een nieuwe
hoofdtrainer. Na enkele vergade'
ringen wordt besloten contact oP

te nemen met de voormalige
Boarnster Bonne de Vries. Hij

heeft in het verleden Oldeboorn
reeds eerder getraind en is oP dat
moment als trainer beschikbaar.
Februari.
Autobedrijf W. v.d. Krieke geeft te
kennen na 6 jaar hooÍdsPonsor-
schap m,i.v. van het seizoen
1994-1995 te willen stoppen' Voor
het bestuur en sponsorcommissie
ligt er dus weer een nieuwe taak
te wachten. De besPrekingen met
de nieuwe trainer komen in een
ver gevorderd stadium. Er wordt
ook met name gesproken over
een te volgen jeugdPlan en een

compleet beleidsPlan voor de
gehele vereniging. Bij de jeugd

OLDEBOORN.....

blijkt dat er zo rond de eind jaren

tachtig een vruchtbare Periode
heeft plaatsgevonden in

Oldeboorn, want er wordt "zomaar
even" een blik F-3-pupillen aange-
meld voor de competitie. ln de

onderbouw lijkt het dus bij de v.v.
Oldeboorn wel goed te zitten. Na
het aftreden van Tonnie RijskamP
(ook als trainer), wordt Jentje
Kirkenier bereid gevonden om

iedere woensdagmiddag 4 ieugd-
teams te trainen (zowaar een hele
opgave).
Maart.
Het contract met de nieuwe hooÍd-

trainer wordt getekend. Het con-

tract heeÍt voorlopig een tijdsduur
van 1 jaar, maar van beide zijden
zal er vroegtijdig tijdens het sei'
zoen 1 994-1 995 worden bekeken
hoe in de toekomst verder te moe-

ten. Het vinden van één oÍ meer-
dere nieuwe hoofdsPonsors gaat

niet van een leien dakje. Diverse
bedr'rjven worden benadert, maar
een groot gedeelte haakt helaas
aÍ. Het blijkt dat Oldeboorn niet
onmiddellijk beschikt over vele
grote kapitaalkrachtige bedrijven
(die dan ook nog iets in sPon-

soring willen doen). Het bestuur
en de sponsorcommssie blijven
echter op "slrooPtocht" gaan.

Oldeboorn 1 (ons vlaggeschiP)
blijÍt in de competitie op alle Íron-

ten strijden om promotie naar de

4e Klasse KNVB (er wordt al

gesuggereerd dat er voor Jan v.d.

Berg als trainer geen mooier
afscheidskado kan bestaan...)'
April.
Douwe v.d. Laan heeft besloten
om een huisje oP de hei in

Nijbeets uit de grond te stampen,
om aldaar te genieten van z'n

VUT-gerechtigde leeÍtijd. Het
bestuur ziet de bui al hangen, voor
wat met name het consulaat
betreft en benadert hiervoor Jelle

Otter. Deze zegt bereid te zijn om

in het nieuwe seizoen zowel ter-
reinknecht (wat een achterhaald
woord trouwens) als consul te wil-
len worden. Ook is het bestuur
bang dat Douwe v.d. Laan nu z'n

Íluit aan de Beetster wilgen hangt'

maar vanuit diverse "hoeken"

komt het bestuur ter ore dat hij in

het nieuwe seizoen zo af en toe
best nog wel eens bereid is om
een wedstrijd naar een goed einde
te leiden. Na één seizoen met de
diverse seniorenelftallen de kleed'
kamers te hebben schoon
gemaakt meldt Jan Meester zich
om met ingang van het nieuwe
seizoen deze taak volledig oP zich
te nemen, waar het bestuur uiter-
aard uiterst content mee is. De

kantinecommissie geeft te kennen
dat het kantinepersoneel zo aÍ en

toe wel heel lange dagen moet
draaien. Hierop wordt besloten om
in het nieuwe seizoen de wedstrii-
den korter op elkaar te laten aan'
sluiten. Oldeboorn 1 blijft
meedraaien in de race om Promo-
tie, echter het kampioenschaP
gaat naar Donkerbroek.
Oldeboorn wordt als 2e in de ein-
drangschikking "veroordeeld" tot
het spelen van beslissingswed'
strijden tegen Haulerwijk en

Bakhuizen (allemaal als 2e geeÏn'
digd in de competitie).
Mei.
Evert Fokkema wordt door het
bestuur benadert om in het nieu'
we seizoen als voorzitter te willen
Íungeren. Haiko van Dijk wordt de
nieuwe voorzitter van het jeugdbe-

stuur (nadat hij in eerste instantie
te kennen had gegeven om in z'n
geheelte stoppen met de aktivitei-
ten binnen de v.v. Oldeboorn).
Oldeboorn 1 weet de beslissings'
wedstrijden tegen Haulerwijk en

Bakhuizen niet in haar voordeel te
beslissen. Uiteindelijk trekt
Bakhuizen aan het langste eind en
promoveert zo als tweede Ploeg
naar de 4e Klasse KNVB. Voor
Oldeboorn wacht dan nog een slo-
pende nacompetitie tegen resp.
Oldeholtpade en de Westhoek.
Het zaalvoetbalteam van APollo
Engineering heeÍt dan inmiddels
de zaaldeuren ook weer gesloten

en eindigt als een resPectabele
middenmoter.
Juni.
Het valt voor Oldeboorn 1 niet
mee om na de nederlaag tegen
Bakhuizen op donderdag de zon'
dag daaropvolgend alweer te
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moeten aantreden in de thuiswed-
strijd tegen Oldeholtpade.
Oldeboorn wordt letterlijk van het
veld geveegd en lijkt bijvoorbaat
dan ook al uitgeschakeld voor
promotie. Dit blijkt enkele weken
later dan ook wanneer Oldeboorn
reeds is uitgeschakeld en de
Westfioek en Oldeholtpade nog
strijden om de Íelbegeerde derde
promotieplaats:'GelukKg is er in
Oldebdom altijd tljd en Íuimte voor
een'gazellige Íeeslavond en wel
op 11 juni. Hierwordt officieel
aÍscheÍd genomen van-trainer Jan
v.d- Berg. Namens alle spelers die
hij de aÍgelopen vier jaar onder z'n
hoede heeft gehad wordt:hem een
gigantische foto op posterÍormaat
aangeboden met daarop alle spe-
lers/leiders/grensrechters en niet
te vergeten Anne Nijdam (het
boegbeeld van de v.v.
Oldeboorn).
Juli.
Het
Wereldkampíoensch apvoetbal in
de Verenigde Staten is reeds in
volle gang, maar daar is in
Oldeboorn weinig oog voor. Het
slot van de nacompetitie loopt
voor Oldeholtpade en de
Westhoek naar een geweldige
apothêose. Oldeboorn mag voor
deze twee cÍubs maar lieÍst twee
keer als gastheer optreden voor
een beslissingswêdstrud. HALF
rllll[valt dan uiteindelijk de
beslissing. Oldeholtpade bliikt dan
toch nog de sterkste en
Oldeboorn kan in het nieuwe sei-
zoen wederom kennismaken met
de Westhoek. Na een lang sei-
zoen voor Oldeboorn 1, heeÍt men
helaas op drie Íronten de promotie
laten liggen. Jammer, maar
helaas. Op 15 julivindt de
Algemene Ledenvergadering
plaats. De volgende kandidaten
komen het bestuur in het nieuwe
seizoen versterken; Evert
Fokkema (voorzitter), Harm
Oosterbaan (wed strijdsecretaris),
Haiko van Dijk (voorzitter jeugd)
en Jan v.d. Woude (reclameza-
ken/sponsoring). lnmiddels loopt
ook het WK voetbal tegen z'n

eind, en lijkt er zowaar even een
voetballoze període aan te
komen....

Augustus.
Apollo Engineering gaat eind
augustus weer van start in de
zaalvoetbalcompetitie. Er ont-
staan in de aanloop naar het sei-
zoen helaas enkele problemen
met betrekking tot de IVB combi.
natie. Er zullen hier en daar nog
wat plooien glad dienen te worden
gestreken om een verdere gezon-
de samenwerking te handhaven.
Helaas was het jeugdbestuur iets
te overmoedig geweest met de
opgave van een F2-team; Hier
bleken helaas niet genoeg speler-
tjes voor te zijn en werd eribeslo-
ten een E3-team in het leven te
roepen en het F2-team uit de
competitie te halen. De voorberei-
dingen voor het FVB toernooi
naderen de eindÍase. ln septem-
ber zal het dan eindelijk losbar-
sten. Als gevolg van dit toernooí
worden alle competities in de FVB
drie weken opgeschoven en lijkt
het "een latertje" te worden dit sei-
zoen (hopelijk werken de weergo-
den dit seizoen beter mee). Er
wordt besloten om dit seizoen een
bokaal in het leven te roepen voor
de topscorers bij de seniorenelftal-
len: Onze eerste elftalspeler Siete
Veenstra heeft besloten om het bii

de Sweach in de 3e Klasse KNVB
te proberen, zodat Oldeboorn 1

zonder hem verder rnoet. Ook ons
jeugdlid Flienk v.d. Velde verlaat
Oldeboorn. Hij krijgt de kans om
zich bijde s.c. Heerenveen 81 in
de picture te spelen als keeper.
Voor beide spelers hoopt het
bestuur dat het hen sportieÍ voor
de wind zal gaan, maar wanneer
het niet mocht lukken is er altijd
nog de mogelijkheid om weer bij

Oldeboorn terug te keren.
September.
Eindelijk daar is ie dan....(nee niet
de zon), het 9O-jarig FVB-jubi-
leumtoernooi barst in alle hevig-
heid los. Ook op ons comPlex
moeten er in een tijdsbestek van
2,5 week ongeveer 100 wedstrij-
den worden afgewerkt. Hetgeen
uiteindelijk wonderwel slaagt.
Overigens zijn niet alle reacties
(van met name andere verenigin-
gen) even positief over dit grootse

toernooi. Echter als voetbalvereni'
ging Oldeboorn hebben we
getracht ons van een zo PositieÍ

mogelijke kant op te stellen, zodat
verenigingen ons niets konden
verwijten. Hutde aan alle vrijwilli-
gers die ons tijdens deze weken
terzijde stonden. Jeroen
Groetelaars wordt opgeroepen
voor het spelen van selectiewed-
stríjden voor het Friese Elftal
onder de dertien jaar, Na vele
jaren van afwezigheid mogen we
gelukkig ook Wieger Huisman
weer welkom heten op ons sport-
complex. Hij is bereíd gevonden
om als lrainer te gaan fungeren bij
de 81-junioren.
Oktober.
Oldeboorn 1 speelt nog steedS in
de outfit van autobedrijÍ v.d.
Krieke en er gaan dan ook stêm-
men op om deze outÍit te vervan-
gen. Niet zomaar even '" r i

vervangen...nog wel volledig in
het zwart wordt er geopperd. Er
blijkt vanuit de spelersgroep wel
belangstelling te bestaan om weer
volledig in het zwart te gaan spe-
len (nostalgie). Het bestuur krijgt
helaas nulop het rekest bijde
Bond. We kunnen alleen toestem-
ming krijgen als de gehele vereni-
ging in het zwart gaat spelen.
Einde discussie dus. Oldeboorn
besluit om de naam AiB comblna-
tie 81 te wijzigen in Oldeboorn
81, aangezien dit elÍtalvotledíg
bestaat Boarnster spelers.
Tevens worden de A-junioren
teruggetrokken uit de competitie.
De omzetting van de naam y'VB

comb. in Oldeboorn zet helaas bii
Blue Boys nogalwat kwaad bloed,
zodat er wederom links en rechts
nogal wat gepraat dient te wor-
den. Oldeboorn 1 vernedert
Langweer 1 met 4-0 en krijgt als
"stank voor dank" een wel zeer
negatieÍ verslag gepresenteerd in

de Jouster Courant (geschreven
vanuit de Langweer-hoek).
Gelukkig beschikt Oldeboorn 1

niet alleen over een geweldige
grensrechter, maar ook over een
Íantastische journalist, nl. Jelle
Teunissen. Hij schrijÍt (op eigen
titel, echter met volledige toe-
stemming van de v.v. Oldeboorn)
een prima ingezonden stuk naar
de betreÍÍende courant hetgeen
gelukkig wordt geplaatst. Onze
onderhoudsman Haaye v.d. Heide
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brengt enkele bezoeken (yoor
meerdere dagen/nachten) aan de
Tjongersch ans in Heerenveen,
maar aangezien de zusters daar
dan hun leven niet meer veilig
zijn, wordt hem vriendelijk ver-
zocht om maa,r weer richting
Oldeboom te vertrekken,.waar we
hem uiteraard.ook het lieÍst heb-
ben. Jeroen Grsetelaars wordt
uiteindelijk geseleeteerd voor het
Friese Elftal "onder de 13" (er
blijkt in Oldeboorn dus weleen
keepersklimaat te heersen).
November.
Het bestuur weet overeenstem-
ming te bereiken met Jac. Knol
Grond-, Weg- en Waterbouw en
Heiwerken b.v. uit Oldeboorn
aangaande een sponsoringover-
eenkomst voor de duur van 2 jaar
als hoofdsponsor van de v.v.
Oldeboorn. De outfit voor
Oldeboorn 1 kan worden besteld.
Op dinsdag 29 nov. wordt er in
het kader van het nieuwe jeugd-
plan een ouderavond georgani-
seerd door de jeugdcommssie.
Enkele weken daarvoor is er een
enquete uitgereikt aan de ouders.
Het percentage van de ingelever-
de formulieren is uiteindelijk 50%
(waar de jeugdcommissie uiterst
content mee is). Er verschijnen
a.20 ouders en deze zorgen er
met name voor dat er kan worden
teruggezien op een geslaagde
avond met van beide kanten de

nodige informatie om mee verder
te werken, HooÍdtrainer Bonne de
Vries legt aan de ouders ook nog
eens in het kort het jeugdplan uit.
Dit wordt als zeer duidelijk
beschor.rwd door de ouders. Eind
november wordt het contract met
de hoofdtraiÍrêÍ:rn€t 2 jaar ver-
lengd. Men is van beide kanten
tevreden met de gang van zaken
en men ziet tevens goede toe-
komstmogelijkheden. Dient niet
onvermeld te blijven het succes
van de Bingo avond. Er werd driÍ-
tig gespeeld in een aÍgeladen kan-
tine. Deze avond was dan ook
zeer geslaagd.
December.
Het bestuur weet, een tweede

- hooÍdsponsor aan de club te bin-
den. Fluid Systems uit Drachten
(Theo de Groot) zal naast Jac.
Knol b.v. na de winterstop prijken
op de nieuwe outÍit van Oldeboorn
1. Helaas zit Oldeboorn enkele
wedstrijden in een t'hydraulische

neergang" (misschien heeÍt de
nieuwe sponsor daar een goed
systeem voor ontwikkeld?) van
Udiros wordt met 1-0 verloren,
maar een week later laat de
Westhoek Oldeboorn alle hoeken
van het veld zien (6-0). Gelukkig
weet Oldeboorn 1, na het bekend
worden van de tweede hoofd-
sponsor, een week later Sport
Vereent thuis met maar liefst 5-0
op zij te zetten en lijkt de competi-

tie weer een zeer spannend ver-
volg te krijgen, Onze eerste
lnÍormatiegids verschijnt in een
oplage van ca. 550 exemplaren
en wordt in het gehele dorp ver-
spreid. De schoonmaaklkantine-
commssie doet wederom een
beroep in het clubblad om
schoonmakers/sters voor de kan-
tine te weryen. Hopelijk melden
zich nog enkele gegadigden aan.
Apollo Engineering draait bovên
verwachting een prima seizoen.
Rond de winterstop staat men op
een derde plaats en draait men
dus lekker mee in de top. Fïest m'rj

nog te vertellen dat op 16 dec. de
jaarlijkse (winter) Íeestavond
plaatsvindt in de kantine m.m.v.
het Combo "Knus en Gezellig",
dus wat let U om vrijdag eens te
gaan kijken.

lk heb getracht om een zo com-
pleet mogelijk beeld in een zo
beknopt mogelijke samenvatting
te geven van het afgelopen jaar
aangaande het reilen en zeilen J
binnen onze vereniging. Moctt ik
onverhoopt iets zijn vergeten,
spreek mij hier a.u.b. dan niet op
aan-..

Verder wens ik een ieder Prettige
Feestdagen en een SportieÍ en
Gezond 1 995.

PietTljsma.

DE ZIEKENBOEG VAN DE
V.V. OLDEBOORN:

Helaas vonden we als bestuur dat
we niet moesten doorgaan met de
rubriek "de ziekenboeg van de
v.v. Oldeboorni'. Reden hiervan is
dat we niet altijd weten wie er
langdurig ziek of geblesseerd is,
en zodoende (net als in de voríge
editie) leden gaan vergeten. Wel
verzoeken wij de leiders nog-
maals met klem om langdurig
geblesseerden/zieken wel door te
geven aan Kees v.d. Velde tel,
1799 oÍ Harm Oosterbaan tel.
1 605.

BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN

Vritdag í6 december.
Jaarlijkse Feestavond v.v. Oldeboorn in de kantine. Aanvang 20.00 uur.
Muzikale oml'rjsting Combo "Knus en Gezellig".
Schitterende videobeelden van de Boarnster vedettes met daaraan gekop-
peld een Íantastische kwis. Dus deze avond mag u niet missen.

Vriidag 30 dec.
Douwe Venema Zaalvoetbaltoernooi 1994 in Utingeradeelhalte Akkrum.
Na afloop prijsuitreiking + feest in de kantine van de v.v. Oldeboorn.

Vriidag 17 maaÉ.
Klaverjassen v.v. Oldeboorn om de Beker. Aanvang 20.00 uur Café
Moeke de Bruin.

het bestuur
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ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van: iemand die al geruime het interfjoetje zou
in leveren, maarde ....... zou ook, maar......enÍin hier dan toch uiteindelijk het lang verwachte relaas van
degene die iedere keer weer onder een pseudoniem in het clubblad fantastische verslagen weet te
schrijven. Ladies and People uw aandacht voor:

Sietze Akkerman
Geboren: : 21-4'1972
Burgerlijke staat: ongebonden
Schoenmaat en merk: 44 Diadora
Speelt in: Oldeboorn 1

Gespeeld in\getraind bij: ' alle Boarnster elftallen en lK Frem Suldrup
(Denemarken)
beideRoken/alcohol:

Kan sex voor de wedstrijd: geen idee
Beste boek: Bloedrood Kristal

Beste film:
Beste acteur en/of actrice: Bruce Willis
Lievelingskost: Stimp stamp met veelspek
Hobby's:
Mooiste vrouw en/of man: Nicole Kiddman
Favoriete club: Ajax en Heerenveen, zolang het kan, maar

,' , íïili:J::llf,*"'" 
termijn concurrênten

Favoriete club buitenland: Barcelona
Favoriete speler: Jari Litmanen
Favoriete trainer: Hans WesterhoÍ
Welke club wordt dit seizoen landskampioen: Ajax
Welke clubs degraderen dit seizoen: Dordrecht, NEC en Eagles
Beste scheidsrechter: geen idee
Slechtste scheidsrechter: Luinge
Favoriete tv-programma: alle sportprogramma's
Favoriete tv-presentator: Astrid Joosten (presentatrice)
Kwalvan de W: Barend en van Dorp
Favoriete radiozender: Radio 3
Favoriete diskjockey: Jack Spiikerman
Favoriete muziek: sixties: geen voorkeur
Slechtste muziek: alles wat te hard is
Favoriete andere sport: basketbal, ijshockey
Onderschatte voetballer: Leeroy Echteld Heerenveen
Overschatte voetbaÍler: Johan de Kock van Roda JC
Hoogtepunt: scoren
Dieptepunt: in scoringspositie missen
Ambities voor de toekomst: teveel om op te noemen
Beste krant/tijdschrift: Voetbal lnternational
Slechtste,krant/tijdschrift: de roddelbladen
Een hekelaan: warm bier
Bewondering voon Marco van Basten om na zoveel blessure

leed, toch nogproberen om een rentree te
maken

Kwalvan de voetballerij: Luinge
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Nicole Kiddman
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: het E-1 team, want die hebben teveel lawaai

Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn: Tiemen v.d. Meer (de diesel)
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: beteredouches in de nieuwe boxen

Voetbalis hobbY

Wat je verder altijd al kwijt wou: mijn allergie in Oldeboorn


