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Overzicht v.v. Oldeboorn.

Allereerst wil ik een ieder die de
v.v. Oldeboom een warm hart toe'
draagt een Gelukkig Nieuwjaar
toewensen. Wat zal 1995 ons
weer eens gaan brengen, ie weet
het niet. Hopelijk kunnen we aÍs

vereniging ons beleidsplan verder
uitwerken, zodat er in de toekomst
sprake kan zijn van een rechtlijnig
beleid waarin iedereen zijn oÍ haar
taak exact weet, gn mede daar-
door met veel meer plezier z'ljn oÍ
haar taken zal uitvoeren. Een en
ander vergt echter wel van een
ieder de volledige medewerking.
1995 begint ook met een verzoek
van de KNVB Afd. Friesland oÍ de
v.v. Oldeboorn bereid is om haar
accomodatie vier maandagen aÍ te
staan voor voetbalinstuiven voor
de Friese Jeugdselecties voor D-
pupillen. Uiteraard hebben we hier
graag gehoor aan gegpven. Vanaf
maandag 16 januari a.s. zal er dan
ook op vier maandagen vanaÍ
17.30 u. op ons SportcomPlex
door deze jeugd worden getraind.
Voor "onzen jeugd hebben we een
bezoek aan de interland
Nederland - Frankriik (OlYmPisch
elftal) georganiseerd oP dinsdag
17 januari in het Abe Lenstra
Stadion in Heerenveen. We ver'
trekken die avond om Í8.45 uur
met een bus uit het Doelhof. De
competities zijn nog niet weer van
start gegaan. Oldeboorn 1 bijt oP
zondag *,januari de sPits af met
een uitwedstrijd tegen
Langezwaag. Na een Kerstreces
van tweê weken zijn we uiterst
benieuwd naar de start van de
t*"á4" nJíuàn o" óotpetitib,

waarin Oldeboorn 1 nog allg kàn'
sen heeft op het bereiken,van enig
succes. Ook Oldeboorn 2 glng
met een primaresultaat de winter-
stop in. Na een verdiende,over'
winning van 2-3 op koploper
GAVC 4 stond men voor de win-
terstop op 2e plaats op de rang-
lijst. Wilmen nog enige kans
behouden op promotie, dan zal
men zeker op dezelÍde voet door
moeten gaan in de tweede heltt
van het seizoen. Oldeboorn 3 en,

Oldeboorn 4 zijn tiidens de winter-
stop ingedeeld in een nieuwe vol-
ledige competitie waarin men
enkele onbekende tegenstanders
zaltreffen. Dus hierover is weinig
te zeggen, alleen dat men zo aÍ '

toe verre reizen dient te maken. " '

Onze kleinste kroost traint
momenteetvolop in de zaaloP
zaterdagrhiddag en de E-pupillen
werken 1 keer per 3:weken een 4
tegen 4 toernooi af in dezelfde
zaal. De D-pupillen, C-junioren en
B-junioren hebben met niet al
teveel succes meegedaan aan het
FVB Kerstzaalvoetbaltoernooi en
zitten momenteelook nog in de
winterstop. Tot slot nog de mede-
deling dat MDMService uiteinde-
lijk winnaar is geworden van het
Douwe Venema
Zaalvoetbaltoernooi 1 994, f 

n de
finale wisten ze de "gudjes" Yan
Apollo Engineering (de winnaars
van vorig jaar) de baas te bl'{ven.
Verder wens ik alle teams veel
succ€s in de rest van de comPeti'
tie.

,}

S,de Grootstrcat 26



Club van 100 v.v. Oldeboorn per 17-10-1994.

1. Skineskopper (Haaye v.d. heide)
2. Moeke de Bruin (een café in Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan, RoeloÍ en Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mij duidelijk)
5. Bogra Sports (de maker van de bordjes)
6. Zico (Binne Oostêrbaan)
7. Jossie (Janco Voolstra)
L Meestezuiper (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. (Cór Brouwer)
13. Lytse Louw (Jan Visser)
1 4. Lillehammer'94 (een weddenschap)
15. T.G.V. ffransport Group Valk)
16. W.A.S.H..and Go (Willem, August, Sietse en Harke)
17. D.V. TroÍee (Douwe Venema)
18. Nintendo Jentje (Jentje Akkerman)
19. WK 94 (Weddenschap WK voetbal 1994)
20. Calimero Gerke van Kalsbeek)
21. de Heavy's (Sible, Henk, Ellert en RoeloÍ)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank lrran Warmerdam)
26. A+sxH.te A: (het andere café)
27. Wobma Fourages (duidelijk lijkt mij)
28. Anne Nijdam (de trouwste supporter)
29. Blac* & White (Marcel en Jikke)
30. Wy passe net op sa'n buordsje (Catharina, Anet, Anet, Bea)
31. lt Boarnster Kwartet ( Ook een weddenschap WK voetbal94)
32. Tegelbedrijf Roel HoÍstede Aldeboam 05663-1645
33. Marlen de Mos (qlias Wichard Postma)
34. r.Do Kachel, lk ek kachel" (Jubbega 5)
35. M. PlatÍisk (Melle de Haan)
WIE VOLGT?I?I?

opgeven kan bij Binne oosterbaan ret. 1768, of bii Jan v.d. woude tet:. 1772. Dekeeperstrainingenvoorde
De kosten bedrlgen 100,-- voor een heeljaar. Het geld wordt binnen de vereniging jeugd beginnen weer op woens-
besteed voor "goede doelen". Er is het afgelopen seizoen o.a. een nieuwe stofzuiger dag 1 maart a.s.
voor gekocht:
Kortgeleden hebben we tevens een nieuwe kalkwagen voor onzê terreinknecht aan- Sipke en Henk Vink.
geschaft. Verder zijn we momenteel naarstig op zoek naar een extra koelkast (dub-
beldeurs) en een stalen archiefkast, waarin we het toch al talrijke archieÍ van onze
vereniging beter (en stofvrij) kunnen bewaren. Ook zijn er de aÍgelopen zomer ca. 30
nieuwe ballen en stof voor nieuwe cornervlaggen aangeschaÍt.

ADVERTEREN DOET
VERKOPEN!!!

Wilt u ook een advertentie
in ons clubblad plaatsen?

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

TE KOOP.

2 NIEUWE SPIJKERBROEKEN
MERK ROCK HILL MAAT 33

PRIJS: Í.15,-/ST.

PIET TIJSMA TEL. 05663-1807
S. DE GROOTSTR.26

KEEPERTRAININGEN
VOOR DE JEUGD!!!

Apollo Engineering

Op papier moest de wedstrijd tegen het onderaanstaande CHZ 6 uit
Drachten een "makkÍe" worden. ln de persoon van Haiko van Dijk (Haiko
moet met een "k" Binne, anders wordt ie...) hadden we toch maar wat extra
routine meegenomèn om ook daadwerkelijk beide punten mee te nemen.
Aangezien de scheidsrechter 10 min. te laat verscheen, duurde de 1e helft
maar 10 min. en,hierin wisten we aleen veilige marge.op te bouwen, die in
de 2e helÍt werd uitgebouwd naar een 6-3 overwinning voor de Apollo
Boys. Kees Reitsma was weer zeer treÍzeker en scoorde driemaal, en
loopt op de topscorerslijst nu duidelijk uit op de niet scorende Henkie Mug
en de afwezige Dic*. De stand is nu:
1. Kees Reitsma 13- 2. Henk v.d. Meulen 8- 3. Dick Westerhoven 7
4 Binne Oosterbaan 7- 5. Anne Jan Hoekstra 6- 6. Piet Tijsma 6- 7.
Gerke van.Kalsbeek 4

FOTO:S FOTp',S

Helaas worden er geen Íoto's
meer ingezonden momenteel.
Wie nog in het bezit is van
haarscherpe "ouden foto's uit .

het verleden van de v.v.
Oldeboorn, mag deze inleveren
op de S. de Grootstrjitte 26.



OUDERVOND W OLDEBOORN 29 NOVEMBER '94

Voor het eerst werd een ouder-
avond gehouden van de jeugd-
spelers bij W Oldeboorn. Naar
aanleiding van de enquete bleek
er wel animo voor een ouder-
avond te zijn.
We mogen heeltevreden zijn met
de opkomst, want er waren 42
rnensen aanwezig waaronder 20
ouders, die geen leider oÍ trainer
zijn bij het voetballen.
ln het kader van ons nieuwe
jeugdplan willen wq"zowel spelers
als ouders meer betrekken bij het
reilen en zeilen van onze voetbal-
vereniging.

';11':'' , '

ledereen werd verwelkomd met
een kop koffie en kwastekoek van
onze lokàle bgkker.,Onze jeugd-
voorzittÊr Haiko opent deze
avond.
We krijgen het eerste half uur een
gedeelte van een video te zien,
waarop werd uitgelegd hoe een
trainer/leider aan moet sluiten bij
de belevingswereld van een kind.
Een Fje is heelwat anders als
een E, D enz. Met deze band
werd ook benadrukt dat ouders
soms meer verwachten van hun
kind/team dan mogelijk is,op een
bepaalde leeftijd.
We kregen te zien hoe je spelen-
derwijs en stap voor stap kinde.
ren kan stimuleren/begeleiden in
hun ontwikkeling.

Aansluilend hierop legt Bonnie de
Vries (hoofdtrainer Oldeboorn 1)
uit wat we eigenlijk met een
jeugdplan willen bereiken.
Een jeugdplan is een lange ter-
mijn planning (a jaar).
Het gaat om:

l.Waarom?
z.Wat? ,'j.
3.Hoe?
4.Wanneer?

, 5.Wie?
1. Waaiom > voor een kwali-
teitsverbetering van training/ lei-
ders/kader van het
voetbalvereniging.
2. Wat >
voor duÍdelijkheid wat taalí is ygn
trainer/leider/bestuur, zodal je de
mensen er op kunt aanspreken.

3. Hoe >
* trainingen met êlke maand een
apart belicfrt oefenstoÍblok op
ieders niveau/belevingswereld
bv. dribbelen, balhoog houden,
passen. Dat ieder team hetzelfde
behandelt, één lijn van laag tot
hoog. Dat iedereen alles heeÍt
gehad.
* analyseren van eigen teàrn,, 

,

zodat we hierop voort kunnèn,
bouwen. Vastleggen, zodat wan-
neer er een andere trainer/leider
komt, we op dezelfde lijn voort
kunnen.
" blessuieverzorging
* bijhouden van trainingen/wed-
striiden zodat je een geschiedenis
krijgt van een voetballer. Hieruit
kun je rekening houden met
een voetballgr zijn sterke en zwak-
ke punten.
* vergaderen,, organisatie belang-
rijk voor voonraarden.
* nevenactiviteiten, o.a. vervan-
gend programma bijuitvallen wed-
strij{en, Meer bieden dan alleen
trainen en voetballen!
* presenteren van je jeugdplan
d.m.v. clubblad, media, ouder-
avond(contact ouders).

4. Wanneer> Goede mensen
op de juisle plaats. Cursussen e.d.
bieden. Na 3 jaar moet het jeugd-
plan zelfstandig draaien, zonder
afhankelijk te zijn van wisseling bij
trairters/leiders/bestuu rslede n.

5. Wle >jeugdbestuur, leiders, trai-
nêrs; ouders > ieugd centraal
staat!
Wie voetballen kan, zo,hoog'
mogelijk laten voetballen, zodat
hij/zij wat leert. Zorgen dat ze êen
beetie op hun tenen lopen. Tot en
met de C's'op'zoveel mogelijk
plaatsen spelen.
Resultaten zijn ondergescfrikt aan
spelontwikkeling. Winnen staat
niet vooropl
A's begeleidsn van,jeugd naar
senioren, want dat is een leeftijd
waarop een heleboel spelers
ophouden(1 à2jaar).
Er wordt gekeken naar de indivi-
duele speler en niet naar een
team oÍ wat een leider wil.
Na de pauze was er gelegenheid

om vragen te stellen n.a.v. Bonnie
de Vries zijn relaas over ons nieu-
we jeugdplan. Er waren helemaal
geen vragen, want het was een
duidelijk verhaal.
ledereen die aanwezig was stond
er wel achter.

Als laatste punt op de agenda
stond de uitslag van de enquete,
die aan allg speters is uitgedeeld
voor hun oudeig, Een copie hier-
van komt in ons clubblad, zodat
wie niet aanwezig was ook de uit-
slag kan nalezen en indien
gewenst nog vragen stellen. Haiko
van Dijk fieugdvoorzitter)/ Piet
Tysma(coOrdinator jeugdplap)
zijn de aangewezen personen.
Een aantalactiviteiten die we al

ondernemen onder andere n.a.v
de enquete zijn:
-Dat we een vervangend program-
ma willen opzetten bij het uitvallen
van trainingen/wedstrijden. We
doen dit om de voetballende jeugd
aan onze club te binden. Er wordt
contributie betaald, dus als voet-
ballen uitvalt vinden wíj dat er vrij-
blijvend een vervanging moet zijn.
-Er komt een lnÍormatieblad uit,
waar allerlei algemene inÍormatie
over de W Oldeboom in staat.
-Over het kiezen van een trai-
ningsdag moet goed nagedacht
worden. Bijvoorbeeld op vrijdag
trainen en zaterdag voetballen is
welerg verrnoeiend.
-Dat het indelen van de teams Vrn
de Es ieder jaar nogalwat proble-
men geeft, zodat wii hier een dui-
delijke lijn in moeten krijgen hoe
en waarom?
-Dat er door trainers/leiders cur-
sussen worden aangeboden om
nog beter met enze voetballende
jeugd om te gaan.
-Dat wij vinden dat ouders een
belangrijke rol spelen bij het voet-
ballen en wijwillen graag een lage
drempel creërer,r/ meer inÍorme-
ren, zodat contact met ouders ver-
betert.
-Dat conditietraining pas vanaf de
B's nodig is en eerder niet. r ,

-Dat trainers/leiders verantwoor-
delijk zijn voor hun voetballende
jeugd zodra ze op het voetbalveld

,j



z[n. Dit geldt zgnvel voor alS na :r

trainingen/wedstrUden. Als dê :

jeugd veelte vroeg is voor eèn
training/wedstrijd. kunnen we" "

deze verantwoording niet dragen.
-Dat er wordt geprobeerd een
lijstje op te stellen voor uitwed-

strijden i.vim. het rijden na de win,
terstop.

Na een uitgebreide bespreking
van de enqueteuitslagen, was er
gelegenheid om gezellig na te zit-
ten. Wi hebben de indruk dat de

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN 1 994-1 995
V.V. OLDEBOORN.

De volgende bedrijven hebben dit seizoen reeds een bal aangeboden voor
qen wedstrijd van Oldeboorn 1. Waarvoor uiteraard onze hartelijke" dank.
* TGV Transport Aldeboarn
* van Ëlst & Oosterbaan Accountants Leeuwarden
* Anne Nijdam Oldeboorn (onze trouwste supportêr)
* Smulboetiek CaÍetaria 't Anker Aldeboarn (voor de thuiswed strij{ tegen

Houtigehage!)
* Fa. Y. Rodenburg Aldeboarn
* Prima Print Aldeboarn
* Hotel Goerres Aldeboarn , -

Deze wedstrijdballen worden later gebruikt bij de lagere elftallen en op de
trginingen. Zo ziel u maar dat de aangeboden wedstrijdballen niet na 1

keer spelen "verdwijnen". Alle elftallen binnen onze vereniging hebben er
op deze manier plezier van. Dus wilt u in de tqekomst ook een wedstrijdbal
scienken voor een thuiswedstrijd van Oldeboorn 1 dan kunt u dit melden
bij Jan v.d. Woude tel.1772. Hiervan wordt tevens melding gemaakt in het
programmablad, het clubblad en de rest van het seizoen in de kantine van
de v,v. Oldeboorn. Een wedstrijdbal kost u 1.75,- Hiervoor ontvangt u van
onze penningmeester een nota, die belastingtechnisch weef attrekb?ar: is
van de winst.

. t.

TRAININGEN FRIESE JEUGDSELECTIE D-PUPILLEN
IN OLDEBOORN.

ln december 1994 j.l. kreeg het bestuur van de v.v. Oldeboorn het verzoek
van de KNVB AÍd. Friesland oÍ er ook een mogelijkheid was om in 1995
vier voetbalinstuivéri D-pupillen in Oldeboorn te kunnen organiseren. Het
bestuur van de v.v. Oldeboorn heeft hier bevestigend op gáreageerd,
zodàt er m.i.v. maandag 16'ianuariím maandag O Íebruaii iedàre maan-
dag van 17.30 u. tot 18,30 u. een selectietraining zalworden gegeven voor
de betere D-pupillen spelers uit Friesland. Voor een ieder die geïnteres-
seerd is in met name jeugQvoeJbal is dit een'ideale mogelijkheid om de
trainingskennis te verrijken. ledereen is uiteraard van harte welkom.
De kantine bezetting zal deze maandagen bestaan uit:
Maandag 16 jan. Wim Bethlehem en Yde Sinnema
Maandag 23 jan. Wim Bethlehem en Johan Tijsma
Maandag 30 jan. Wim Bethlehem en Piet Tijsma
Magndag 6 Íebr. Haiko van Dij(sietse Akkerman/Piet Tijsmá

Deze mensen dienen om 16.90 u. aanwezig te zijn om kofÍie te zetten, en
tevens de nieuwe kleedkamers te openen (eventueel schoonmaken) en
materiaál (ballen/pilonnen en overtrekjes) klaar te leggen.

ouderavond als positieÍ werd erva-
ren.

Het Jeugdbestuur.

Er bereiken de redaktie de laat-
ste tijd helaas nogal eens
berichten over leden/donateurs
die geen clqbblad ontvange4.
Hierbij doe ik dan ook een
nadrukkelijk verzoek op de
bezorgers om de clubblade4 wel
nauwkeurig !e bezorgen. Mocht
er op uw route iets wijziger-r dan
hoor ik dat graag z.s.m. Nel za
goed dat een ieder van mij de
wijzigingen doorkrijgt. Hiervan
dient u wel goed notie te nemen.

Piet.

Afscheid consulV.V.
Oldeboorn.

Tijdens de, overigens zeer :

geslaagde, Íeestavond op 16
december is op passende wijze
Douwe van der Laan in het zonne-
tje gezet.
Ruim 19,5 jaar heeft van der Laan
gezorgd dat de voetbalvelden
bespeelbaar bleven en hield
namens de KNVB de bespeel-
baarheid nauwlettend in het oog.
Voor dat Íeit ontving hij,van de
secretaris van de KNVB=afd.
Friesland, Hans Bouwhuis, de zil-
veren speld van verdienste.
VanaÍ het eerste weekend dat de
Íamilie Van Der Laan 20 jaar gele-
den in Oldeboorn kwam wonen, is
Douwe van der Laan bovendien
clu bscheidsre.chter gewqqsl En
nog steeds welen we hem testrik-
ken. Van de vereniging,ontving hij
daarom een wandbord.
We wensen hem en zijn vrouw
vanaÍ deze plek nogmaals een
goede tijd toe in hun nieuwe huis
en zien hem graag de aÍstand
Oldeboorn-Nij Beets regelmatig

4



zijn. Dit geldt zgrÁ/el voor al$ na :ii

trainingen/wed$trijden. Als db .

jeugd veel te vqoeg is voor eèn
training/wedstrijd kunnen we"'
deze verantwoording niet dragen.
-Dat er wordt geprobeerd een
lijstje op te stellen voor uitwed-
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strijden i.v:m. het rijden na de win.
terstop.

Na een uitgebreide bespreking
van de enqueteuitslagen, was er
gelegenheid om gezellig na te zit-
ten. W'rj hebben de indruk dat de

ouderavond als positief werd erva-
ren.

Het Jeugdbestuur.

BEZORGING
CLUBBLADFN.

Er bereiken.de redaktie de laat-
ste.tijd helaas nogal eens
berichten over leden/donateurs
die geen clUbblad ontvangen.
Hierbij doe ik dan ook een
nadrukkelijk verzoek op de
bezorgers am de clubbladen wel
nauwkeurig te bezorgen. Mocht
er op uw route iets wijzigen dan
hoor ik dat graag z.s.m, Net za
goed dat een ieder van mij de
wijzigingen doorkrijgt. Hiervan
dient u welgoed notie te nemen.

Piet.

AÍscheid consulV.V.
Oldeboorn.

Tijdens de, overigens zeer
geslaagde, feestavond op 16
december is op passende wijze
Douwe van der Laan in het zonne-
tje gezet.
Ruim 19,5 jaar heeÍt van der Laan
gezorgd dat de voetbalvelden
bespeelbaar bleven en hield
namens de KNVB de bespeel-
baarheid nauwlettend in het oog.
Voor dat Íeit ontving hij,van de
secretaris van de KNVB,aÍd.
Friesland, Hans Bouwhuis, de zil-
veren speld van verdienste.
VanaÍ het eerste weekend dat de
Íamilie Van Der Laan 20 jaar gele-
den in Oldeboorn kwam wonen, is
Douwe van der Laan.bovendien
clubscheidsrechter gewqesl En
nog steeds weten we hem te strik-
ken. Van de vereniging,onwing hij
daarom een wandbord.
We wensen hem en zijn vrouw
vanaf deze plek nogmaals een
goede tijd toe in hun nieuwe huis
en zien hem graag de afstand
Oldeboorn-Nij Beets regelmatig

V.V. OLDEBOORN.

De volgende bedrijven hebben dit seizoen reeds een bal aangeboden voor
een wedstrijd van Oldeboorn 1. Waarvoor uiteraard onze hartelijke. dank.
* TGV Transport Aldeboarn
* van Elst & Oosterbaan Accountants Leeuwarden
* Anne Nijdam Oldeboorn (onze trouwste suppofier)
* Smulboetiek CaÍetaria 't Anker Aldeboarn (voor de thuiswed strij( tegen

Houtigehage!)
* Fa. Y. Rodenburg Aldeboarn
* Prima.Print Aldeboarn
* Hotel Goerres Aldeboarn

Deze wedstrijdballen worden later gebruikt bij de lagere elftatlen en op de
trainingen. Zo ziet u maar dat de aangeboden wedstrijdballen niet na 1

keer spelen "verdwijnen". Alle elftallen binnen onze vàreniging hebben er
op deze manier plezier van. Dus wilt u in de toekomst oolq een wedstrijdbal
sctenken voor een thuiswedstrijd van Oldeboorn 1 dan kunt u dit melden
bijJan v.d. Woude kel..1772. Hiervan wordt tevens melding gemaakt in het
programmablad, het clubblad en de rest van het seizoen in de kantine van
de v.v. Oldeboorn. Een wedstrijdbal kost u f .75,-- Hiervgof ontvangt u van
onze penningmeester een nota, die belastingtechnisch weer aftrekbqarl is
van de winst.

. : 
PR-kommissie v.v. Oldeboorn.

:

ti.

TRAININGEN FRIESE JEUGDSELECTIE D-PUPILLEN
IN OLDEBOORN.

ln december 1994 j.l. kreeg het bestuur van de v.v. Oldeboorn het verzoek
van de KNVB AÍd. Friesland of er ook een mogelijkheid was om in 1995
vier voètUaiinstuiven D-pupillen in Oldeboorn te kunnen organiseren. Het
bestuur van de v.v. Oldeboorn heeÍt hier bevestigend op gáreageerd,
zodat er m.i.v. maandag 16 j,anuari ím maandag 6 februaii iedáe maan-
dag van 17.30 u. tot 18.30 u. een selectietraining zal worden gegeven voor
de betere D-pupillen spelers uit Friesland. Voor een ieder die geïntereis-
seerd is in met name jeugdvoetbal is dit eeÉ'ideale mogelijkheid om de
trainingskennis te verrijken. ledereen is uiteraard ván hàrte welkom.
De kantine bezetting zal deze maandagen bestaan uit:
Maandag 16 jan. Wim Bethlehem en Yde Sinnema
Maandag 23 jan. Wim Bethlehem en Johan Tijsma
Maandag 30 jan. Wim Bethlehdm en Piet Tijsma
Ma4nd,ag 6 Íebr. Haiko van Dijlísietse Akkerman/Piet Tijsma

Deze mensen dienen om 16.QQ u. aanwezig te zijn om kofÍie te zetten, en
tevens de nieuwe kleedkamers te openen (eventueel schoonmaken) en
materiaal (ballen/pilonnen en overtrekjes) klaar te leggen.



BELATIGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN.

Maandag 16 januari.
17,30 u. - 18.3! u. training Friese Jeugd selectie op Sportcomplex
Oldeboorn.

Dinsdag 17 januari.
lnterland Nederland . Frankrijk onder de 21 (Olympisch elftal) in het Abe
Lenstra stadion te Heerenveen. Aanvang 19.30 u.

M?endag 2fl,ianuari.
17.30 u. - 18.30 u. training Friese Jeugd selectie op Sportcomplex
Oldeboorn.

Maandao 30 januari.
17.30 u, - 18,30 u. training Friese Jeugd selectie op Sportclmplex
Oldeboorn.

Maandag 6 februari.
17.30 u. - 18.3p u. training Friese Jeugd selectie op Sportcomplex
Oldeboorn.

ffiffi oldeboorn om de Beker. Aanvang eó.oo uur caÍé Moeke
de Bruin.

Donderdao 25 mei en vriidag 26 mei.
Jeugdelftallen toernooi in Akkrum.

Zalerdag2T mei.
Nationale Jeugdvoetbaldag 1995 in het Feyenoord stadion de.Kulp te
Rotterdam. VanaÍ 10.30 u. tot ca. 17.00 u.

3 iuliUm 26 augustus.
Jeugdsportkampweken KNVB te Zeist en Venray. , :, , 

:

RECLAMEBqBpEN V,V. OLDEBOORN SEIZOEN:1994/1 995:

. MDM SERVICE OLDEBOORN/SNEE}qHARLINGEN
- JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
. AUTOSPUITBEDRIJF ELZINGA IRNSUM :

- AUTOBEDRIJF W, V.D. KRIEKE :

. FRIESLAND BANK

. RABO BANK
- HOTEL GOERRES OLDEBOORN
- M. URFF OLDEBOORN
. BOUWBEDRIJF R. DEVRIES OLDEBOORN
- CORA AUTOMATISERING OLDEBOORN
- FLUID SYSTEMS DRACHTEN
. CAFE MOEKE DE BRUIN OLDEBOORN
- FA. RODENBURG OLDEBOORN
. ABK EN REAU OLDEBOOBN
- DURKJE'S TSIISHUSKE OLDEBOORN
. TRANSPORTBEDRIJF
- L. VISSER OLDEBOORN
- HORA OLDEBOORN
- BAKKERIJ KAMSTRA
OLDEBOORN
INLICHTINGEN OVER EEN RECIáMEBORD KUNT U KRIJGEN BIJ

JAN V.D. WOUDE
TEL.1772.

4TEGÊN 4ZAALVÓETBAËI
TOERNOOI ZATERDAG 14
JANUARI A.S.

Op zaterdag 14 januarispelen we
wederom met onzê E-pupillen een 4
tegen 4 zaalvoetbaltoernooi in de
zialinOldeboorn. Graag alle teams
omW,zodat
er gelijk gekeken kan worden oÍ alle
teams compleet zijn. Tevens hoort
het elkaar aanmoedigen er ook b'rj.

Gezien de intensieve inspanning bij
het zaalvoetbalverzoeken wij de
ouders om uw kind(eren) iets'te
eten en te drinken mee te geven.
Een trainingsjasje wordt ook ten
zeerste aanbêvolen, vanwege het
afkoelen tijdens de wedstrijden. Bij
verhindering gaarne
TIJDIG AFMELDEI"{ FIJ DE,IEI.
pEBíS)!!

lndeling.
Team A (Aax)
Karin
Jacob
Bouke Paul
Jeen

Team E (Cambuur)
Jelmer
Gerrit Jan
Ate
Maarten

Team B (Feijenoord) Tèam F (Barcelorà)
Chantal Anna Vroukje
Anthony Marten
Remco Frank
Jorrit Menno

Team C íPSV)
Jolle
Richard
Gerrit
Gysbert

Team D íHeerenveen)
Arjen
Sander
Siemen
Bart Jan

Reserve: Jitske v.d. Krieke
Speelduur 10 minuten per wedstrijd
Aanvang 14.00 - 17.00 uur.

De F-pupillen worden ter plaatse
ingedeeld.
De F-pupillen spelen van
13.00 tot 14.00 uur!!!



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

aÍloop de scheidsrechtér:te lijÍ. De
zegereeks kon in het verdere ver-
loop van de kompetitie niet wor-
den voortgezet,want er moesten
weer diverse nederlagen worden
geïncaSseerd. Welwerd er op
een maandagavond revanche
genomen op Akkrum, waaryan
uit was verloren. Nu werd het 2-0
voor de Boarnsters.Ook tegen
Jubbega 2 werd nog eens Ílink
uitgehaald (0-5 winst). De oogst
over het gehele seizoen bedroeg
tenslotte 16 punten uit 20 wed-
strijden, zodat men in de eind-
stand nog drÍe ploegen achter
zich wist te laten. De meeste
tegenstanders zíjn inmiddels wel
genoemd, alleen nog niet
Eastermar 2, Heerenv. Boys
S,ONT 4 en RWF 3. Tot de spe-
lers behoorden verder
A.Akkerman, K.Akkerman, F. Bang
ma, M.KleeÍstra,G. Heerma (niet
Enneus),H,v.d.Meer,
P.de
Vries, R. Eyzenga,J.Quarré,T. Rom
kema en G.Numan.

Wordt vervolgd.

FVB.INFOLIJN
058-671615
(D|VERSE |NFO
vrA CASSETTE)

Oldeboorn 4 kende een wel zeer
zwak seizoen 1 982-1 983 en zou
evenals het tweede op de laatste
plaats eindigen. Aangezien men in
de 5e (laagste) kl. uitkwam had dit
echter geen degradatie tot gevolg.
Hoewelop papier spelers genoeg
moest leider Th.Voolstra al voor
de eerste wedstrijd lenen van een
ander elftal'en dat zou nog diverse
keren voorkomen. Men ging overi-
gens van start met een 4-O over-
winning op OSl5. Toen de
winterstop inging was hel punten-
totaal gegroeid tot vier, daar men
ook van Nicator t had weten te
winnen. Tegen Trynwalden 7
moest C.de Boer zelÍs tien maal
de bal uit het net halen. Thuis
tegen deze tegenstander bleef de
schade beperkt tol2-4. Ookde
lust tot schrijven bleek niet aanwe-
zig want over het gehele seizoen
werden er maar vier verslagen
ingeleverd en weldoor de leider
(tevens speler) himself,
D.Bethlehem (2x) en S,deJong.
Later kwam ook H.Vink in het vier-
de te spelen en van hem vonden
we eveneens nog een verslag. ln
mei werd er weer een een puntje
behaald via een 3-3 tegen GAVC
6 en eerder scheen er nog eens te
zijn gewonnen, want men Íinishte
tenslotte met 7 punten uit 14 wed-
strijden. Overigens werd de kom-
petitie bijlange na niet aÍgemaakt,
want aanvankelijk stonden er 20
wedstrijden geprogrammeerd.
Akkrum 4,Friesland T,Stiens
S,lrnsum S,RES 9 en Warga 5
waren de ploegen waar ze behal-
ve de reeds genoemde nog mee
te maken hadden. Spelers die vol-
gens de elftalindeling verder nog
voor het vierde in aanmerking
kwamen'waren A. Bergsma,Jan
Bethlehem,Y.Blaauw (die soms
genoodzaakt was de eígen ploeg
te Íluiten), H.Brander, K.
Jelsma, H.J.v.d. Krieke,W.Kuik,T. M
eester,A.v.d.Meulen, P.Smit,
W.Veneklaas, D.Venema,S.Visser
en G.de Vries. Evenals bijhet der-
de was K.v.d.Velde ook bij dit etÍ-
tal alleen bereid voor
thuiswedstrijden te velde te trek-
ken. Het niet mee kunnen spelen

in uitwedstrijden zal in zíjn geval
vermoedelijk niet met oppaspro- :'

blemen te maken hebben gehad.

Oldeboorn ZM was ingedeeld in
de 3e kl.G en kende een zeer
slechte start door de eerste vijÍ
wedstrijden te verliezen. Vooral
verdedigend zat het nog niet snor
getuige o.a. uitslagen als 3-7 en
6-1. Op 30 okt. kon de eerste
overwinning worden bejubeld toen
TFS met 4-2werdverslagen. Wie
anders dan W.van Kalsbeek had
met drie doelpunten een groot
aandeel in deze zege. De andere
treÍfer kwam op naam van
D.Numan. Daarna volgendbn er

- weer meerdere nederlagen, zodat
men eind 1982 nog de rode lan-
taarn droeg. ln het begin van het'' 
nieuwe jaàr brak ecfiter de zon
door. Op I jan. zag men kans
Houtigehage met 2-0 te kloppen
en de schutters waren D.Numan
en L.Akkerman. Leider/trainer
H.van Dijk himself moest noodge-

:. wongen het laatste half uur mee-
, spelen. Een week later mbest ook
de toenmalige koploper Gorredijk

. 2 het onderspit delven.
L.Akkerman scoorde twee keer en
na een tegentreffer van de gasten
volgde nog een benauwd laatste
kwartier. Men wist echter stand te
houden en na een welbekende ,

plaats te hebben aangedaan kon
men tenslotte welriekend huis-
waarts keren. Dit volgens verslag-
gever H.Numan, die verder nog

, wist te melden dat het gras zo
lang was dat T.Neuenschwander
vrijwel onopgemerkt bleeÍ en er
over de lengte van het veld hefti-
ge discussies tussen de broertjes
van Kalsbeek werden gevoerd.
Een nog opmerkelijker resultaat
was een 1-2 overwinning bij Hark.
Boys 5, want deze ploeg zou met
ruime voorsprong kampioen wor-
den. Na een aanvankelijke 1-0
achterstand kwamen J.Kroes en
wederom L.Akkerman tot scoren.
Het tweede doelpunt ontstond na
voorbereidend werk van de inge-
vallen A-jun. R.Veninga. De
Harkemase grensrechter had voor
buitenspelgevlagd en wilde na



KOMpETTfl E r NDELTNG VOORJAARSR EEKS V.,V. OLDEPOORN.

DERpE KLASSE C (208)
01 DE BLESSE 81 14.00 U.
02 DWP 81 10.215 U.
03 WOLVEGA 9211.OO U.
04 DELFSTMHUIZEN 81 11.00 U.
05 cwo^/AN LooY 8211.OO U.
06I.ANGEZWAAG 81 14.00 U.
OT IRNSUM 81 14.00 U.
08T.O.P.'63 81 11.00 U.
09AKKRUM B1 11.00 U.
1O OLDEBOORN 81 14.00 U.

pERpE KLASSE (312)
01 LANGEZWAAG C1 14.00 U.
02 HEERENVEENSE BOYS C2 9.OO U.

03 NIEUWESCHOOT C2 9.3t U. 
,

04oLDEBOORNC1 12.00U.

05WULANGWEEB Cl ï1.00 U.

06 WoLVEGA C2 9.30 U.
07 v.o.G. c1 10.00 u.
08 DELFSTRAHUIZEN C1 11.00 U.

09 E.B.C. C1 11.15 U.
10 uDlRos c1 14.00 u.

vlERpE KI-ASSE (823)
01 FRIESLAND 611.00 U.
02 RES 7 11.00 U.
03 SPARTA 159 4 11.00 U.
04sT.4NN4410.30 U.
05 oLDEBOORN 312.00 U.

06WARG4410.30 U.
07 BEETGUM 1 14.00 U.
08 FR|STA I9.OO U.

OgWYKELS HALLUM 21O.OO U.

10 GAVC 5 12.00 U.

vTERDE KI-ASSE {831)
01 zwAAGwEsïEtNDE 510.00 U.
02THOR 310.00 U.

03 TFS 3 10.00 U.
04 BOORNBERGUM 41O.OO U.
05 oLDEBOORN 4 11.00 U.

06 SURHUISTERVEEN 51O.OO U.

07 N|CATOR 7 9.00 U.
08
09 scs 3 10.00 u.
1O AKKRUM 51O.OO U.

DE VOORJAARSCOMPETITIES
VOOR SENIOREN, B-JUNIOREN EN
C.JUNIOREN STARTEN IN HET
WEEKENDVAN 4/5 FEBRUARI 1995.

WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN.
22 JAN. .29 JAN. J:

ZONDAG 22 JANUARI.
1501 801 LANGEZWAAG 1 . OLDEBOORN 1 14.00 U. S. SCHEER

ZONDAG 29 JANUARI..
1502 801 OLDEBOORN 1 - HAULERWJK 1 14.00 U. A. POORTINGA
1596 818 oLDEBOORN 2 - SNEEK HOVIS 612.00 U.

ZAALVOETBAL APOLLO ENGI N EERING OLDEBOORN.

WOENSDAG 18 JANUARI DE TELLE HEERENVEEN.
023 NOORD HEBOSTONE 4 . APOLLO ENGINEERING 1 19.00 U.

MAANDAG 30 JANUARI UTINGERADEELHAL AKKRUM.
023 APOLLO ENGINEERING 1 . IRNSUM 1 21.30 U. E. HUIBERTSE

MAANDAG 1 3 FEBRUARI UTINGERADEELHAL AKKRUM.
023 APOLLO ENGINEERING 1 'C.H,2,6 21.30 U. B.F. BAKKER

DENK OM DE WEDSTRIJDVERSIÁGENIIII!II

22ian. Catharina Bethlehem en Christa LauÍÍer
28 jan. Geertsje v.d. Krieke en Grietsje KleeÍstra
29 jan. Wiebe en Jeltsje
Atebr. Pieter Ate Kalsbeek en henk Vink
5 Íebr, Jikke Haven en Dorien Knol
11 Íebr. lngrid de Jong en Leontien Westerhoven
12 febr. Anet Kramer en Frank van Warmerdam
18 Íebr. Grietsje v.d. velde en Alie Veerman
19 febr. Anet Braam en Sjoukje Kerkstra
25 Íebr. Willemke Meester en Ellie v.d. Berg
26 febr. Ynskje Poepjes en Anneke de Visser
4 mrt. Sirou v.d. Heide en Margriet Duursma

5 mrt. Wendy Tijsma en Hans Lauffer
11 mrt. Nynke Postma en Gerrie Oosterbaan
12 mrt. Catharina en Christa
18 mrt. Pieter Poepjes en Anneke Dijkstra
19 mrt. Wiebe en Jeltsje
25 mrt. Geertsje v.d. Krieke en Grietsje Kleefstra
26 mrt. Jikke Haven en Dorien Knol

De kotfiemeiden voor zondag's zijn nog steeds:
Amarins v.d. Heide en Miriam Hiemstra

v



tj

qEEfNEMERS
INTERLAND

NEDERLAND. FRANKRIJK

17 JAN. 1995.

Dinsdag 17 jan.1995 a.s. gaan we met alle jeugdelf/zeventallen naar de interland Nederland - Frankrijk (Olympisch
Elftal) in Heerenveen. We gaan grotendeels met een bus van Koopmans uit Jubbega. Deze bus vertrekt om 18.45
ll bij Hotel Goerres in het DoelhoÍ. Wij verzoeken ook de mensen die met eigen vervoer gaan om zich in het
DoelhoÍ te verzamelen en gelijktijdig met de bus te vertrekken, zodat we bijelkaar kunnen blijven. Tevens worden
de toegangsbewijzen voor vertrek in het DoelhoÍ uitgereik. Hierbij nog een verzoek om gaarne contant EN
GEPAST te betalen!! Het is mogelijk dat er nog enkele toegangsbêwijzen over zijn. Wilt u alsnog mee, meld dit
z.s.m. bij Piet Tijsma tel. 1807, zodat u nog op de lijst kunt.

NAAM BUS TE BETALEN' BETAALD

C-iun.
Jeroen Groetelaers
Marian Groetelaers
Martin Meester
Klaas Voolstra
Hedde Hoekstra
Germ Eise Bouma
Albert Nijholt
René Eijzenga.

D-pup*
Ate Bergsma
Frederik v.d. Wal
Nico Veld
Ronald Rodenburg
Robbert v.d. Torre
Dennis van Marrum
Auke Bangma
Sybren Bangma
Jelmer v.d. Berg
Jeroen Mulder..
René Hiemstra :

Miriam Hiemstra 
",,

E1-ouo.
Ate de Jong
Gerke van Kalsbeek
Tonnie Rijskamp
Dick Westerhoven i
Bauke Paul KleeÍstra
Siemen Kalsbeek
Frank Smits
Gerrit ScheÍfer
Bart Jan Westerhoven
Remco Rijskamp:-:'
Gysbert v.d. Heide
Maarten v.d. Hëíde

E2-ouo. Sander Postma
Arie Postma
Jelmer de Jong

Pím v.d. Horst
Gerrit Jan Hetebrij
Jacob v.d. Bij
Menno Boerhof

E3-pup.

ja 10,--
ja 10,--

ia 10,--
ja 10,--

JentjeKirkenier j a 10,--
Anna Vroukje Kirkenier ia 10,--
Karin Rodenburg ja 10,--
JorritBergsma , j a 10,--
AnnoBergsma j a 10,--
Jeen Akkerman ja 10,--

F1-pup. Alldi Velagic ia 10,--
lsmet Velagic ja 10,--
Jasper BoerhoÍ ja 10,--
Simone Haspels ja 10,--
Erwin Oosterbaan ja 10,--
Binne Oosterbaan ja 10,--
arno Troost ja 10,--
Cees Troost ja 10,--

Haiko van Dijk
PietTijsma

ja 10,--
ja 10,--

Totaal met de bus mee 55 pers.

Onderstaande personen oaan met
eioen vervoer.

Naam: Te betalen Betaald

ChauÍÍeur:
Wieger Huisman 2,--
Wietse Huisman 2,--
Theo Huisman 2,--
Marten Huisman 2,--
Anno Huisman 2,--

ChaufÍeur:
Geert Beimin 2,--
Sander v.d. Vetde 2,--
Jelmer Beimin 2,--
Rinke Beimin 2,--
Tjitske Beimin 2,--

ChauÍÍeur:
Watze Watzema 2,--
Harm Watzema 2,--
Johannes Watzema 2,--
Arjen Watzema 2,,,.,

ChauÍÍeur:
Sipke Vink
Margriet Duursma
Anthony Vink
Tammy Vink

ChautÍeur:
Henk J. v.d. Krieke
itske v.d. Krieke
Jolle v.d. Krieke
Tjeerd Keekstra
ChantalKeekstra

ja
ja
ja
ja
ja
ja

ia
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

,ia

Ja
ja
ja
a
ja
ja
ja
ja

la
ja
ja
ja

2,--
2,--
2,--
2,--

2,-
D--
2;.-
2,--
2,--

10,--
10,--
10,--
10,-
10,--
10,,-
10,--
10,--

10,-.
10,--
10,--
10,--
10,--
10,--
10,--
10,-
10,-
10,-
10,--
10,--

10,--
10,--
10,--
10,--
10,-
10,--
10,--
10,-- .

'10,- '

10,--
10,-
10,--

10,--
10,--

10,--

Totaal 23 personen.

Totaal 85 kaarten besteld bij de
KNVB AÍd. Friesland.

la
ja

ia

8



ln onze rubriek'llnterÍjoetja" deze keer een proÍielsciets van: een spelê1die enkele jaren geleden de $telZéer.unie-
ke bijnaam kreeg van "Age de Botser". Het blijkt iedere wêdstrijd dan oók wel weer dat haj deze pseudoniem gigan.,,

tisch waar maakt. Zijn grote ambitie ligt ongeveer op het midden van het trainingsveld (althans daar zou het in de
toekomst nog eens moeten liggen....).

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 actric€:

Lievelingskost:

Hobby's:

Mooiste vrouw en/oÍ man:

Favoriete club:

Favoriete club buitenland:

Favoriete speler:

Favoriete trainer:

Welke club wordt dit seizoen landskampioen:

Welke clubs degraderen dit seizoen:

Beste scheidsrechter:

Slechtste scheidsrechter:

Favoriete tv-programma:

Favoriete w-presentator:
Kwdvan de tv:

Favoriete radiozender:

Favoriete diskjockey:

Favoriete mu2iek: sixties:

Slechtste muziek:

Favoriete andere sport:

Onderschatte voetballer:

Overschatte voetballêr:

Hoogtepunt: doelpunt in

Dieptepunt:

Ambities voor de toekomst:

Beste kranvtijdschrift :

Slechtste kranVtijdschrift :

Een hekel aan:

Bewondering voor:

Kwal van de voetballerij:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:

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 altijd alkwijtwou:

Jehannes Poepjes
15-2-1966

ongehuwd

44 Diadora

Oldeboorn 1

Oldeboorn

beide

nee

Prik en Blokje

Porky I

Hilbert Dijkstra

spruitjes

nintendo

Astrid Joosten

Oldeboorn

geen idee

Johan Neeskens

zijn er niet

geen Ajax
Roda JC
Siebe Bekkema

Haaye v.d. Heide

Flodder

is er niet

Frits Bom

Radio 3

Jack Spijkerman

Rubberen Robbie

house
ping pong

ikke

beide boeren

Surhuisterveen

Bakhuizen

speeltuin in winter een keer droog

Machinist (vakblad)

Telegraaf

pinne holle

Marie

Siebe Bekkema

Astrid Joosten

Jac* Spijkerman

KOOS!!

drank goedkoper

vrije tijdsbesteding

dat b'rj de jeugdteams de ouders staan te schreeuwen langs

I
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DAGINDEí'/NG EN PROGRAMMA'S

Oí ie nu in iuli in Venray tit oí in augustus in Zêist, ieder sPor*amP
werh. hetrelfde programma aí En natuurlilk zal de kampcheí in overleg met

de verenitinSsleider(ster) proberen un sentuele w€nsen te voldoen.

.l

Hundag
09.00 uur - I 1.00 uur : Aankomst deelnemrs(sters)
09.00 uur - I 1.00 uur : Aankomst deelremers(stem)

Aanwijzen €n inÍichlen nn de tenten

Weken Zeísl Venray

3- 8 iuli pupillen/C-iunioren pupillen

l0-15 juli pupillen gupillen/mei: jes

17 - 22 juli JUnroren pupillen

24 - 29 juli pupillen/mei!je5 pupillen/C-junioren

3l juli - 5 aug. pupillen pupillen

7- 12augustus pupillen/C-junioren pupill€n

14 - 19 augustus pupillen pupillen/C-junioren

2l - 26 augustus pupillen/C-junioren

----t-

z'zterdzg
07.00 uur Opstaan, wassen en aankleden

08.00 uur : Ontbijten
Temen en kamp opruimen

09-00 uur - I 1.00 uur : Venrek deelnemers (sters)

N.B. - Wellicht ten overvloede melden wij nog even dat didels de vakantie-

week uiterurd enigc dageliikse werk:amheden moeten worden ver-

richr leder elfal dient in de week een anul kcren ireei 
Forfee !é '

druien".

. ln Venray wordt de warme maahiid tussen de middag tcbntikr

- \êrenigingen, die bijvooóeeld in Zeitt de Pinnide nn Àus!èrlia oí in

Venny het Oorlogsmureum willen bezoeken, kunnen de góele woensdag

vrij kriigen- Zii moeten dit eclner wel via het delnêmersíormulier ken'

bu hebben gemaakt De lunchpakkenen kunnen wordm mêegenomen.

Verenigingen, die op de woensdag niet yan dc wame multijd gebruik

willen maken, dienen bij aankomst de kampchcí hiewan op de hoogtc

te stellen.

12.45 uur

I 3.00 uur

18.00 uur
19-00 uur

Dlnsdag, donderdag cn vriideg
07.00 uur
08.00 uur
09,30 uur - 12.30 uur
I 2.30 uur
13.30 uur - 14.30 uur

Wocnsdag
07.00 uur
08.00 uur
09.30 uur - 12.30 uur
I 2.30 uur

I 8.00 uur
19.00 uur i

: Ofiiciêle opening nn het sponkamp en het hiisen

van de bondilrg
: Ermdmaaltiid

Na de lunó is er overleg tussen dc kempchef en dc

vere nigi ngsleiden (sters).

Aanvang spomrednrijden.
: Warme muldid
: Recreatieprognmma

kamPen

14.00 uur- 17.00 uur : VooruêttintlPotuedsrijden
18.00 uur : Warme multijd
19.00 uur : Recreatieprognmma

: Opstaat, msen en anklêden
: Ontbijt
: Voomecing rporuedstriiden
: Broodmaeltijd
: Het nemen van de noodzakelijke rust in de pupillen-

: Opstaan, mscn en aankleden

: Ontbijten
: Vooroecing spowedstrijden
: Broodmukijd

Na de lunó vrd

: Warme maltild
: Recrearieprctamma

i.

I

1

J

I

I

---6- ----T---



SPORTPROGNAMMA

Voetbal in al ziin venchiininSsvormen slaat in de vakanlieweek centraal.

Je kunt het zo gek niet bedenken oí je kunt het in Zeist oÍ Venny spelen: Vier'
regeevier, zealseóal kegelvoeóal, voewolley en ga zo mar door- Hoewel
plezier voorog raL gaat het in het feugdsponkamp natuurliik ook een beetie
om het winnfl- Daàrom wordt in elke kampweek een voetbalcompetide
gehouden.

Maar waarcm heet het dan spoftkamp en geen voetbalkampl Omdar er
naut het voeórl ook andere sponen de revue passeren: volleybal, aíeltennis,
treÍbal, ouwekken. hockey enzovoorc, ênzovoorts.

. Alle deelnemen(srers) kunnen aan hun vakantie een diplom oerhou-
den. W?t wii ie rcg meer! Zowel jongens als meis,es nemen deel aan de voet-

bal- en nardigheidstesten. En bii goed gevolg kan men zich "gediplomeerd"
voeóaller noeren.

---T--

wAT MOET IE NOG MEER'WETEN

Hooídleíding

De Jeugdsportkampen staan onder toezicht van de kampleiding' besean'

dc uit een kamicheí, een kampmoeder, en zes oí zeven begeleiders(srers) die

ieder een bepaald onderdeel van het progammr vmr hun rekening nemen'

De kempcheí is cinóveanwvoordeliik voor de handel en wandel in het kamP'

Hij :iet er op roe dat alles najes is, iedereen zich gedrugt en dat de prognm'

ma! rclgens het schema worden uitgevoerd. Het behoeft geen uideg, dat de

leiders van de verenitinSen medeverantwoordeliik ziin rcor de gehele gang

En t ken in het kamp. ln dit kader heeft de werkgroep voor Jeugdsponkam'
pcn zich op het standPunt testeld dat tiidens de kampweken geen alcohol

wordr gedrcnken. lndien nodig, kan de kampcheí een bemp op de leider of

leidíer doen bii de oryanisatie nn de activiteiten.

Eandleiding

Tijdens de (frlV!-fggd:ponkampen wordt door de deelnem.ers(sters)

gesl:gen in tenten, mrrin zich zo'n iestien sleaPPlaasen beYinden. Bij een

inschriivint van den leden oí minder is de kans groot dat het slaaPverbliií moet

worden gedeeld met een andere vereniging. De ervaring leen echter dat dit

dor de kinderen eerder als een voordeel dan een nadeel wordt ervaren.

Vri€ndjes ziln op ]onge leèftiid snel temaakL

RECREATIEPROGRAMMA

Naast het sponen blijft er liidenr de vakantieweek nog voldoende tijd
over voor andersoorrig€ ontgpannint, Zo kunnen de deeinemers(srers) o.a.

videofilms bekijken en worden er bosspelen en andcrc :pomcdviÍciien geor-

ganiseerd.

Op vrijdag worden de jongens en meisics in de gelegenheid gesteld om
op de slotavond í€estelijk afscheid van elkaar e nemen. D€te avond wordt
eveneens gebruikt om de zwaarbevochten prijzen uit te reiken an'de geluk-

kigen.

Om de avond van een extra íeesteliik tinqc tè yoortien, wondt er op
aangedron6en dat elke rereniging een actieve biidr.ge (in welkc vorm dan ook)
leven aan het toele protramma.

-t-

Het toezicht op de iongens ên meisjes diden5 de nacht is toevertrouwd

aan de leider van de vereniging. Wasgelegenheid en toiletten zijn in voldoende

mare unwezit. Verder b€schikt zowel de accommodatie in Zeist als in Venny

over een kantine, waar men consumPties ên versnaP€ringen kan kopen

Aanhomsl en verlrek

De deelnemers(sters) worden op maandagmorgen tussen negen en elÍ

vemcht in het sponkamp. Om de kampcheí een duideliik oveniqfrt (e teven
van het aanal unwezige deelnemers(sters) dient een verenitingtleider zich

dirs na aankomst te melden.

En aangezien aen al hel Soede een eind komt, duren de KNVB'Jeugd-

sportkampen ook niet voor eeuwiS. Het venrek vindt plaats op aterdagmor'

ten tussen negen en elí uur. Voor verenitinten, die een lange reis voor de

boeg hebben, kan eventueel een lunchpakket worden tereSeld.

Verzekèringen

Mocht er tijd€ns de vakentie een orteval voorvallen, dan ziin alle deelne'

men(sters). mits zij lid zijn van de KNVB, vezekerd volSens de collectieve

ongevallenvenelering en de collecdeve WA-venekering van de KNVB. De

venekeringen gelden voor alle activiteiten gedurende het verbliií op het com'

plex van het KNVB-Jeugdsponkamp. Ook tiidêns het reizen van en naar de

plek van bestemming ziin de deelnemers(sters) vezekerd, mits via de konste
weg wordt gereisd.

Wanneer deelnemers(sters), die Seen lid ziin Yan de KNVB, zich inschrii-

ven bii de Jeugdsporukampen. is de KNVB niet aanspmkeliik bij ontevallen etc.

EHEO en Ziekendienst

Tiidens de ieutdsportkamPen is er altiid iemand van de EHBO op het

sponcomplex aanwezig die bij eenvoudige;veruondinten de noodzakelijke

eenre hulp kan vertenen. Vocr gevallen mavbii EHBO niet toereikend is,

rcrdt medis<he hulp ingeroepen- Het is dan ook radum om Sedurendê het

verblijf io het bezit rè zijn van een ziekenfondskaan oí een andèrsoorÍig bewiis

van aansluiting bii het ziekenÍonds. Vorden de behandelend arts direct bet'

aling, dan kan men op venoon ven de aí8etéven kwitantie de kosten terugkrii'
gen vàn her betreíende ziekeníonds.
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Om misvertando tc voorkomen k hct rcor yer"nitintcn verplicht om
nn clke deelncmer(stêr) de ziGlanbndsnaam an h€t rcgistntienummêr op de
deelncmerslijsr in te vullen. (Dczc lijn wodt u medio mci toege:ondcn.)

Penoncn die bii ?cn partkslier. yrzekeringsmaacchappij zijn aangeslo-
ten, dicnen bii behandaling ziekaveruer en/oí opnamc in hct ziekenhuis de
betrokken wnekering:maatscheppii hiervrn zo spocdig mogelijk in kcnnis te
ltêllen, zich orcitenkmstig dt dear geldende richtlijneFte laten behandelen
en de betrcficnd: notl bii dczÈ in te di.nen.

lndien gcen vollcdige vcrgocding nn dc konen kan plaarsvinden, kan
voor hêt rcstant een rcrdering op dc KNV&polb worden ingediend.

Karnptaad

Om het de dcclncmers(stcrs) rovecl mogelijk naar de rin te maken.
wordt iedere week du dc kampchef een graep geíormeêrd, warin de jon-

tcns Ên meisier hun msen kenbaar kunncn maken. ledere vercniglng kan een
dcclnemer(ster) afoaardigan voof d€r€ zogênaamde kampraad, die enkelc
karen in de wek samcn al komcn.

-i1-

Aantal deCnemers Aantal leiders(sters)

5.r0 2
r r-20 3

2r.30 I
3l-40 5
4t-50 6

Dr'speasalrb

lndlcn cen dcelcmcr(íÈr) wordt oPtÊtcvên welkê in de vcreniging m*
to€semmint vm de KNV&rdídeling uitkomst als disPensatiesPeler voor de &,
C-, D- oí E-icqd kont dc berokkcn rpcler ook d.n in aanmerking vor dis-

pansatie ffir dcelnamc.aan d: tugdrponkÀmPen.
lndiên dispensad€ wordt redangd, dient di! Yerl@k vertezcld tc gaan

vm een kopie van dc erklrring van dc desbetreffendc KNVÈÀídeling, warin
tor uirdrukkint kont dat dc beuokkcn spclèr di3Pênsatiê heeft gckcgcn om

in en hogcr of lagcr clftzl uit te komcn.

Per diicn dednemen kunnen mrximaal drie dispcnsaticspclcrs worden

tocgelrten

KoÉten

Dc korcn die aan d€ weck van voetbalPlezirr ziin verbonden, bcdngen

rowtl voor dc icugd els de leidea(stcre) l'í5 gulden, exclusieí de raiskosten.

Per dcclnmnd tcm wordt bflendien aan inschriiígeld wo kamptocrnooi'

en tien guldcn berekand.

Tegcliikcniid mt het opsuen nn het inschriiíormulier dient ecn waar-

borgsom vrn 25 guldcn per opgagcren deelnemer te worden Scaiort oP giro-

rekening 58928 (oí bmkrekcninS,í3.00.52.375) tn.v KNVB, woudcnberS3e-

weg r Zcisg onder rtrmeldin3 nn: '.

Waarborgsom lugdsponkrmpen van de vereniging ........ .'.. tc ........'..-,
voor de wrk nn ..-..,...,.. tot ên mgt .,...-.--. tc ....,.,.-..,'

Darnaasr diÊnt pcr opgegcven etfral een extra marborgsom nn honderd gul'

den re worden beraald. VooÍ de inschriivint van viiÍ tot en met ncgcn dcelne-

merc bedrugt de wrborgsom slechts viiítig gulden.

Zakgeld

Wii raden de deelnemers(sters) aan het KNVB-Jeugdspor*rmp aan om
niet onnodig vecl akgeld mee te nêmen, Het is eveneens un ta b€velen om
vooní het me€ te nemèn bedmt vest te :tcllen en het in beher te geven aan

de leider(srcr) van de vereniging. Hil oÍ zii kan per dag een gedetc híernn
m dc jongens oÍ meisies geyen. Om verlies te rcortomen kan dc wrcniging
het geld in bcwarint teven bii de kampcheÍ

Oudetbezoek

Ouder met heimwee naar hun kroost kunnen enkcl op dondcrdagmid-
dag tussen twee en vijÍ uur het kamp bezoeken. Dc cmring lcen cchter dat
dc dcelnemcrs(sten) over het algemeen niet zo enthousiatt ziin mnneêr hun
oudcrs op bezoek komcn. Darnast wiizen wij erop, dat hcr odeóezoek
hct geplandc prcgnmma nier màg onrrêtelen.

DÍeelpatiënlen

Voor deelnemers(sters) dic gedurendc de duur van het sportlamp cen
voedinpdieeq zoals zouwrii oí rctarm, moctên yolten, ziin er :lcchs bepcrk-
te mogelijkheden aanwezig. Het i: voor de centnle keukcn helu: niet moge-
lilk om de meest ingewikkelde dieten te bcreiden,

Bij aankomst in het sponkamp dient een diêeliisr aan dc kampcheítr
worden overhandigd. Vmr medicijnen oí specifieke ingrcdiënts m het dlcat
moct door de patiènt zelí worden gezorgd,

Dc somcnslcnng von ha diect mct enkele wcten voor hc! vtrtrck noor Zein of
Venroy schrrfr.elijk woden opgegeven oon de ofdeling Jeugdspot:dronpcn tc ZcisL

-Tí_

Het inschriifformulier dient tc worden opgutuurd naar:

KNVB, aídeling Jeugdsponkampcn
Postbus 5 I 5

3700AM ZE|ST

De inschriifformulieren worden dmr de KNVB in volgorde nn binnen-
komst behandeld. De inschrijving rcrdt Pa! d€{initieÍ indien ook da wrborg'
sommen op de rekening van de KNVB ziln biigcschreven. Onvolledit inSevulde

fomulieren (bijvoorbeeld zonder ingevulde verkhring rmt berckking tgt dê

lccftijden) ondcruinden vcnraging.
Nr ontnngst van hct inschrilfÍormulier en de warborgsom stuurt de KNVB

een bevestiging vrn de inschriiving. lndien de t#dste kampwek is volgc'

boekq b€houdt de KNVB zich hêt recht vmr om in orcrlêt mel de w.enitint
de mogelijkheid rot plaasint in een andete kmpweek tc bwerkstellgen.

De imchriivinS is vrijblijvend. Het annulercn nn de opgegcven dcelnê'

mers(sters) kan zonder verlies van dc warborgsom Scschiêd€n tot ufterliik I

april 1995. Echter bij annulering na dere datum rcrdt dc waarborSsom in illê
gevalten ingehouden. Verder is uitdrukkeliik beprald, dat bii annulering, ook als

deze na I .april rcrdt gedan, de exra wurborgrom van honderd oívijftig
gulden per e!ftal nimmer wordt rerugbetaeld.

lndien ver I april 1995 door de KNVB gecn annulcring wordt onwan-
gen van de voorlopige inschriivint, wordt deze vanaf genoemdc datum als

definitief beschowd. Tot uiterliik I mei 1995 besaat nog de moteliikheid om

extra deêlnemeB toe te voê8en. De inschrijving m deze datum kan uiteraard

alleen worden geaccepteerd wanneer de betrefiende kampwcêk nic! ir Yolte-

boekr Ter informatie kunt u hierover conu{ oPncmen met de aídclintJeutd-
sponkampen te Zeist

Het deíinideve aantal deelnemers(sters) wordt door de KNVB teliikd,idiS
met de afrekeninS bevestiSd. De dcelnemersgelden worden met inachmeming

van dê r€eds beËalde waarborgsommen verekend. Eenmal in rekenint

gebnchte inschrijfgelden voor de Jeugdsponkrmpen niet gerestitueerd.
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Aln dl. i.egdl.idara an tacr.lrrisn

1,r.,

Nrmliika bckman vra Go grrndor. N.lio..L J.ugdvalbald.g 190,t dant d. N!Íwla J.uOdwatbddre
1996 rich.l !.n.

ln tegrmlslling rol dc v;íglandr kr.rn zàl dit rsnamrnl phlr3vindcn in htl F.y.noord itadon (d! Kdp) ta
Roll.íd.m d w.l op rrt!ídlg 27 mí 1995. Dit omdct .L Atd.lin! Roilsdm h|.í 'l Oo.iríi! iuul.um vi3Ít.

Hat mrdt afu3 afubó.| t!.31, 6n róotbrltccat ml lootrrs cn bclhn. ilrasthàt tírdriilaL Etbrlp(ogÍlmmc sd
te gottaclcn Íin v.n am lmu$matap.oorlmnr dó l@.jaííE lrst wudc. Ev6!l! m.granda ko.an rt!í h.t
galr lO.3O uur ro rll hlt dock * l7.OO uuí vllls,

Stmnvlll.nd til hrt píogrrmm. op 2? ma 1995 uir d. r,olgand. tcstcliiks lcÍvitritln b.sta.n:
- acn int!Ílcnd van hct Ncdcilonds m.i3i.r llllrl ond.Í 16 iuí tagan da Lrliildloarclln dt Drit3land
' d! linlb om.hrr ltlmÍi@n$hop vtn NldrÍhnd B-iunioÍln rcsn dr NminaB I vrn da Gsta dviri! A

rn I vGn d. l,.nd.liik. &junioÍ.nmp.riri! { l a-l6 i.rÍ}- .cl dt.l vro d. Xrmii(Èn vln t{.d.íLnd Lmdlliil.lA'iu.rio.rmdprtiti. (16.18 it.rl t.grn BSC
And€dcht

- Gn grandorr dg an .,....
- ran kamÍt n9t lal vln lpattaÍand! !(rccti.a

Evanrb qig. i!ían Lll.n wii ieugdloid.rt an irugdbólutan w.aÍ lftrg in do gal.ganhaid om m.t hun i.ued h.t
t.stain 6t ni.ls an ni"mondrl mr! lc rok.n, &ngrnr on miriaa in da halriid van 12 t/m 17 ilu aiin HoíUi
uitFnodigd. Ïcí inloÍnllia, hal grát m 9í6pcn vln oÍíimrll lO an mrximarl 25 paísonafi lncl. bagaLidng,
Uil!6rtd krn mal hot. drn óón grsp rcídon ingashÍavan. v6r het i$chÍiivan dilnl U,govóeda inschíiitítr-
mulirr gabuikt la wrdan (par gÍoap aan lo.muliar).

wi. harll ingarhtMn vríwlcht.n wii ok in d€ Knip. Tanaindr te veÍkomcn det monsn te alíd.Í un bGluitan
lhuis to bliivln, i3 ayanab vorio i!!r lan bqg$m ven lo0 guldrn p.Í goap wraist. v.ranigitr9.n, dc Írict
varrilktln, triigln hrt badÍrg, ond!Í lltrak van í 1O,- É&nidsfí!ilakoglan, na 27 mai taíug.

Mrl do Nad.tlands SpooNagan wcÍd arn p.rlrige dell llgasloton, do 3í t6 moar bión drt onra olgtln
.ti.tdg,g 27 n.i mrddig .n 9amrkl.liik dc (uip b!tÍ.d.n,
lnclan man vln dG .agalng g.bÍrik waní ta maktn, diant rulks .v!runs via hot inshÍiittoamuliaí lrnbcÍ tc
rcídcn ecmlkt. Da kotlan, r.w. í 25,* P.r p.rmn zutLn 6d!r !ítr.k van da boÍgrom in nk.nin9.6ur!d
rcÍdan YcÍítk!6d.

Da inschtiiírmiin is mrl onniddrlliitr inolnO g@p!nd. Zo is garlotgn op hai rcmnt dlt dr Xuip tot d. rck ts
:àl .iin blgabocki. TcÀoind€ lcl.uBtalling l! @komcn ldvisran wij biieland iGchíijltqmstiaÍ pt, omg&ndr
op la sluÍan n!tÍ:
S.cntttL.t Í{.tlonth J.ugdutbb.g 1096
PGtbu! 515
3700 AM Z.ist

v@, dr boÍg$m td IOO gsldlo par gí4p. trl uw va.anigirg in trtrning.@urunt woTdral b.h3t. H.t tcrug3|onan
vrn da boÍ09m rlinus 10 guldan rdninisurlickostcn tàl ryanaant vir rckaning.@!Íinl vtn ew wiodgingga*hirdco.

voot eigen speleÍ(s) enlof blauw voor speler(s) van de tegenpaftn
te gebruiken, die verkrijgbaaÍ zijn bii het bondsburo van dê

K.N.V.B. Afdeling Friesland.

Mochten echter tÍainers, verzoÍgers. klubgrensrechters,' leiders

e.d. zich schuldig hebben gemaakt aan onbehoorlijk gedrag' dan

zijn de klubs en betrokkenen verplicht te rapporteren. '

De verenigingeri, die aan' de kompetitie amateurvoetbal KNVB
(Zeistl deelnemen dienen de strafrapportformulieren betreÍfende
strafzaken van elÍtallen uit die kompetitie, niet naar de K.N.V'8.
,Afdeling Friesland te zenden, doch naar de KNVB te Zeist.

Sport Verent gng
erg p\inhik onderuit
QLDEBERKOOP. tn Oldcboorn

ging Sport Vcrecnt erg pijnlijk ondcÍ-
uit. Dc plocg van trainer Brocr Nicuw-
land lccd cên 5{ ncdcrlaag. Bij dc Bcr-
kopcrs ontbÍak doclman Jaap dc Bocr
om privêrcdcncn, Hct wls voor traincr
Nicuwland mocllijk ccn vcryugÊr 0s
vindcn. Allc andcrc doclmanncn bin-
ncn ds club blekcn nict bcchikbaar.

..{ Du nooptc hcm ocn bcrocp tcdoÉn
a', op grcncrcchtcr Jclkc Rooks. Maío Bas Vcnooy voor dc ook rl eb,ccntc

otto dc Jong, wcrdcndc arertwitton opdlc
frontcn rfgctrocfd door dc frÊtgc thuil.
club.

Zcvcn mlnutcn latcr drn 3cplrod (cr man-
kccrdc iar arn dc doclneucn) kon arbitcr
Klcin dc psÍtij htÊn bcglnncn. Tijdcnr hct
ocrrte kwarticr krccg Sport Vercnt divcrsc
oorncrr t€ ncmcnr dic wcl gcvrar stichttcn,
muÍ Socn trcffer oplcvcrdcn. Sport Vcrccnr
had pcch tocn dc paal ocn ucffcr in dc wcg
$ond.

Jrn dc Jong, na cnkclc wckcn tcru3 in dc
brsis+lf. wcrd bij ccn kneppc asrvdsactlc
op rechts doof dc kocpcr dcnnetc ..bè
wÊÍlx" dst hlj riidcliik hinlcnd vadcr
mocst. Oldcboorn spocldc trouwcnq eowlcso
rccl fcllcr dan.dc Nicuwland-formrtlc. Ztj
rcttcn dc mogc$khodcn ochtcr wU om in
tÍcffÊrr. Rcitsma opcndc na ccn kwartlcr dc
rcorc. Minncdc Bocr cn Jan dcJorg wrrcn
dichtblj dc gclijkrhakcr. lnplaau ven l{
wcrd hct ochtcr 24. Rcluma was wcdcrorn
dc schuttcr. In dic frsc hicld invellcrdocl-
mur Rooks zijn ploca mct enkclc knappc
roddingcn nogcni3szias in deracc.

Ook na dc thcc btcck Oldcboorn dc bctcrc
cn mêt narnc qgressicycrc ploca. Dc prfunr
rctcrcndc Rclbma had op rccbts gccn kind
aan Martcn Bourne. Hij steldc Vccrman na
zcsticn mlnutcn ln stErt dc beslisscndc 3{
op hct ecorcbord to zcrtcn. Dc Bcrkopcrs
wildcn wel, maar kwamcn in dc ducls tskgrt
om tot grotËdadcn rc komcn.

hn kwartic4jc voor tijd was hcÍ andcr
mad dc uitblinkcndc Rdtsmr die raak
ccàooÍ, Dat in dc slotfase Pcrlp|a dc vijf
vohnaaktc, wet slxhts vnr dc statislick b-
IUUÍAk.

NatÍonale
Jeu etbalàaq

1995xlrw / ndchrgratg 5+5€
FÈÀ 515 / 37(x, ÁM z.irl
LLlq 01.39.921I /ldr ()3139.1397

aÈ*l ne 58,928
ln6L6[. Z.id r. a300.52.375

VERKLARTNGEN VAN KLUBS (BESTURÊNI EN

SPELERS BIJ DIRECTE VELDVEBWIJDERINGEN

Voor wat betreft direkte veldverwiideringen -strafcodes 2O t/m
99- (dus niet naar aanleiding van twee waarschuwingen {dit zijn

strafcodes van O'l t/m 17)) geldt de volgende procedure:

De betrokken speler en - indien van toepassing - de tegenspeler.
alsmede de beide klubbesturen dienen dan wel een verweerschrift

' KLUBMAATREGELEN

en verklaringen in te sturen, welke binnen,drie werkdagen na de lngeval van uitsluitingen naar aanleiding van registraties (incl' 2x

wedstrijddaj in her bezit van de Tuchtkommissie dienen te ziin. waarschuwing in één wedstrijd) wordt geen rekening gehouden

Deze verklaringen dienen door de betrokkenpersoonlijk te worden met' klubmaatregelen. (Waarschuwingen zijn strafcodes O1 t/m

ondertekend. 17.'l

Voorts verzoeken wij u uitsluitend de straÍrapportÍormulieren (geel Maatregelen door klubs in verband met zware overtredingen
(strafcodes 2O tlm 99) die direkt door de Tuchtkommissie worden
bestraft, worden door de Tuchtkommissie - mits tijdig medege-

deeld - wel geaccepteerd en meegenomen in haar beslissing.



BONDSONDERSCHE!DlNêEN

Op 16 december j.l. was het de heer D. V/D LAAN te Oldeboorn
die de K..N.V.B.-waarderinssspeld in ZILVER werd opgespeld door
de heer H. Bouwhuis, sekretaris van de K.N.V.B. afdeling
Friesland vanwege zijn vele verdiensten t.b.v. de v.v. Oldeboorn.

OPLEIDINGEN

!!l!5gq:JE!LqpvoErBALTRÀ|NER" re94'Íe95
lvooíiarr!luEUal

ORGANISATIE
D. lu.lss woÍdl gooíganisoerd door do KNVB AÍdelingen ondor
auspición v$ de Aldeling ïêchnisch. ZskÊn en Opleidangln te
Zei!t.

DOEI VAN DE KURSUS
Do turslllGn olsmoótËiÍg kcnnls on vaórdi0hlid 1ê vorschatton
om j6ugdFp€lsí9 te lrainen €n ls b6golrid6n bij wedstidden,

INHOUO VAN DE KURSUS
ln dé kssus woídt voortl aandócht bestesd óan d6 mrnisí
wailop h6t voetbdllon vrn do icugdspolers v.rbêtord ksn wd-
d6n, Darrfila wo.dt vooíal coachln van jougdvootballeB íin
v€Íschillondo lo.ítiidohl bodo€ld.
Uitgrngsplnl is dál do ieogdvoctbaltrainor l.crt om ondlrd6l6n
di! in h.t vootb.llprl ldo wcdsÍijdl eanwo.ig .iin to voít.lon
nlaÍ da l.lininoln 6r omoqkar?d. Ea zal v6ol eowoÍkt woÍded
mal gtospon icugdspel€Ís. Trvan3 wordt landschl b€stnod àan
do.bèq.láiding vln hrt ovdrige ,@ddkader .n hel opst.ll.. van
i.ugdpl.nncn 6.d..

KURSUSOUUR
Oo kur3us duuít ca. 4 maandan an beslart uii 20 l6sên vàn 3
uuí, ()6 ntdruk in dê kuÍsus zbl dar.bii liggpn op do praktiik. Eeh

doal vrn dr lcsuírn boltaat uit lhaorio. Darmráat is dé kurii3l
vo.plicht om g€dwond€ de kursus wokèliiks lonminsls 1 uuí bii
c6n vortbalvcr.niging c.n gÍo.p l.ugdspoleB to lr.inen.

xuRsuspullÍs
Doa! worden door d6 Aldolinood bopaald, zov6ol mogelik cen-
líarl aan do hand van do woohplaat6 van ds d6êlnêmers.

Bii hól in6chriiííomuli€r, voorzien van lon reconls p.stoto, dient
{. wgrl'n gavoagdl
- e6n v6Íklaring vln hót klubb6rtulr, dat d€ aanmeldêr an do

golegsnhsid is om godur.ndr do kursu! tenminsle 1 m..l
por wool o.n gÍ@p iêugdspcl.ís t6 tírincn.

Do inschriivingskoston, ad Í1. 25,00 dien6n voor dê slurlhgsdrlum
lo ziln voldaan a.n ds KNVB AfdelinE Fíiesland te L€suwrrdon op
giror€keninonummoí 87334 1,
Dc inrchriiving vooí d. kurrlr J6ugdvo.tbrhr.ino. sluit op 1!!
i.nu.Í í995

N.E.: D6 ku.su6 strlt hoge Íysiako 6is6n aan do dcelnemérs. U
di6nt go.d g!l..ind t€ zirr. Fràdplo.g ovonluonl 6€n sport.
modisch adviesconlíum ISMA) in do rG(io oÍ do (spoitlmo-
discho atdoling vdn dg KNVB. lndidn lridon! d€ kursus
bliikt dat u ni6t voldoot !.n do Íysiske voorwEaÍd!, kunt u
uitg6ll9trn woÍdón vln hci volgln van dB kut!u3.

TOELÁÍING
Íot dr luÍrur wordan toagcl.lcn aii, dió:

1. voldorn {voldarn h.bbcn} aan d! voorwàardan, drc hi€r.
bov€n 96sl.ld zijn;

2. aei tost op hct gébi€d vrn voclbllvlaÍdighaid mot vol.
dornd6 í*ult.rt hrbb.n ríg6l6gd;

3. in een g€sprok duidrliik kunnen màkon dal voldoondo
motivaiiê ên àchto.grond aanwetig ir om jrugdspsloís ta
trainon .n tê bagsledan.

D. to6l.tngstest vndt h píinclp! plaats op !did9!-?9*b!g!!i
1995.

Mocht n. de toelatingstost bliken dal er m6or làndidêion ziin dan
hgt aontal dat marimaal kan woÍdon tcsgoláton dah kriigon di6
kandidrtcn vooríang bij Dlàatsing op do kuí5us wglk6 aan allê
inschíiivingsvooíwaaÍdon hobbdh voldaan,

Eon landidaát kan op gÍond van ziin stratlirst bii do KNVB do
toêgàno tot dè lursus wotdgn gowêigoíd ldit t6r boooÍdeling ván
hot bestuuÍ van do.ídolingl. ln dir g€v.l volgt goón restiluti€ v.n
h€t inschÍtÍgeld.

Bij groeiende
afdelingis
verhuizenin
lzeffi.t.n - Vwr het Pcnoncel
van dc rÍdcling Friehnd vrn de

KNVB b vcrhuizq oP trd gcn
nowm. ln dc ncg.trtiFlngc 8e-
khicdanb nn dc jubilcrcndc Bond
is hÊt nu tl dc rchtstc ker' dal eÍ
Én errhsizin8 oP rtlPcl ltltt'
wilrhca. dat k nog wan 60 vnrt'
Al vdt aÍ in dc huidiF hultv6ttng
ru het Krlverdii$e voldocnde
voorkcut v@Í Hcercnwn rÍ t'
tlppcn.
'D€ Fri& Voctb.l Bond kcnt

umÍ 1948 en 'cird' odcrdak.
t6 .dhiíittÍrtcua HonY Róíc-
t.nD dc bonda.kcn thuit itr Strcck
uttvóqdc. ln 1949 fing hct mrÍ ccn
'lanicrtic'in dc Grctc Hoo8rtn.t in
t*omrdcn. tn 195i1 bctrek dc áÍ'
d.titrr Fricrlild H gend in dc Van
swicímstnat cn koÍ'erdor dc ll0
clubr vrn m 'bunru' wordcn gc'
sonrkcn. Dal war hclcma.l hcl 8e'
v;t rcn in 1962 de wctbrlhuishou'
dinr hct kanimÍ r.n dc Enmakrdc
bd;k. UéÍrt 12.500 lcilcn !@t.

Hccl bm blccÍ det v@Í dc Pri€'
c Vmibel-Bond hct adrcs. Maar
stccdr hcct wcrd dc riiPcb dozen
cn ctedrómvrmriiker hct ledenbc'
,tmd. Md 4'tr-vEÍlitduiand le'
da dm hct ccht nicl m4r. Et
rcíofnieuw wordd ing.Pdkl cn
vctttuií, Hct KnooPPUnt wcro ln
1979 v6Í dc 187 clubl tollendc
.Ídcliu hcl tlawc dom€in.

Tot óp 21 iuni 1985 sllitssccÍc'
trrl. J@ v.n dq Rcijdd n.a'
l*urfudcn tttm om dc Ír!.ic
Éuiwettnr ..n hcl XtlwÍdijkjc tc
mm tór rrortiel Frixlend.' wdffi-dcdo4nLhar.....

D€ r€rsle le! vindt in princips plàrls in fobruaíi 1995. D€ kuísus
wordt wakeliiks op €6n avond oÍ op zotêídsgochtend gohoudon.
Tovcns rullen tiiJens ?6n aantàl wekén 2 lcssan poÍ w€ek plaát!-
vindon. D! kuÍsus Gindigt in pÍincipo in mGi 1996 {oxamon}. ln
lot8al 20 biieenlomslan v.n 3 uur.

KURSUSGELD
Hct kurlusg.ld bodÍlagl Í1. 35O,OO (excluaicí d. benodrgdr
lgaíboekonl on zal via ds veÍonigioB in rlkonlng courent woídsn
vcÍí6kend. Vóóí arnvrng vld dc kursur dicnt h6t inschíijÍgold ad
Í1. 25,00 fo woÍdon voldrrn op €i.or.k6ning 873341 vrn d.
KNVg AÍdeling Frioslond, m.v,v, J.V.T,.

BOEKENLIJSÏ
Do bo€kontiist z.l bí áanv.ng van de kwsw bokend gbmarkt
wordtn. H6t bool€ngeld bodr.egt ca, Í1.75,00. Do bolien
kunnan op d.6erslê l6sd.g iog6n koil;nte bataing bii dè kuÍ-
suElgider ÈoÍdêrl ilBkocht, indien do bêstclliFl vooÍaí iÉ ingel6-
vad.

INSCHRUVING
Ds irechÍiiving lloat opcn vooÍ h6n. di. ten6in!1. 18 iaar..ijn 6n
dimt t6 goschiêdcn middels een inschíijíÍoímulioi bri dó KNVS
Aídlling FÍic5land,

H.t diploma 'Jougdvoc{baltrrin6r" woídl toogelend aón hón, dré

ran da ai!.n, v.Ívtt in h.l oploidinglpíogramma, habbcn voldatn.
Hcl oplsidinggprog,amm. woÍdt aan hal begh vah do kursus
uilgeraikr. Hoi diplomr geêtl rrcht om na vcrkÍ€gen licnntio op te
tred6n als lÍaineí van jougdspalorE.

VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS EN DE
REGISTRATIEVAN LICHTE OF ZWARE
OVEBTREDINGE,N

Helaas is er een tekort aan scheidsrechters veldvoetbal.
Gelukkig zijn er veel verenigingsscheidsrechters, die zich wekelijks
beschikbaar stollen om één oÍ meerdere wedstrijden te tluitsn.
Hierdoor kunnen iedere week zo'n 12OO wedstÍijden toch door-
gang vinden.
Zo nu en dan bereiken ons berichten dat door vérenigingsscheids-
Íechters bii de uitvoering van lichte of zwaÍe oveÍtÍedingen niet
overeenkomslig de richtlijnen wordt gehandeld.

Dit heeít tot gevolg dat er rechtsongelijkheíd optreedt bij wed-
strijden waaÍ een officiêle scheidsrechter en wedstrijden waarbij
een veÍenigingsscheidsrechter is aangesteld.
Bij lichtc c.q, zware oveÍtredingcn gceÍt de cloor de bond aange-
steldo scheidsrechtoÍ een ofÍiciële waarschuwing c.q, wordt de
betrefÍende spelor vorwiideÍd, terwijl de verenigingsscheids.Íech-
ter dit nalaat.
OÍ de verenigingsscheidsrechter handelt wel contorm do richtlij-
nen maar veÍzuimd vervolgens hiervan melding te maken op het
wodstri,jd f ormulicr.
Wij wijzen crop dat een verenigingsscheidsrechter bij het leiden
van wedstÍijden conÍorm de reglementen en richtlijnen van de
K.N.V.B. dient te handelen, zoals opgenomen in de reglementen-
bundel van de K,N.V.B..

Wij verzoeken de besturen van de bij onze afdeling aangesloten
verenigingen erop toe te zien dat ook do onder verantwoordelijk-
heid van hen optredende verenigingsscheidsrechtcrs deze Íegels
in acht nemen.

bl


