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NIEUWE SPONSORS & TENUES VOOR DE V.V' OLDEBOORN.

Oldeboorn, 4 februari,

Klaas Akkermans (Jac. Knol
b.v.) èn de spelers (met name
de keeper) zien het helernaalzit.
ten met deze nieuwe outfit. Orn

de presentatie comPleet te
maken werd er in het stralende
voorjaarsweer een f otosessie
gehouden om het een en ander
vast te leggen voor het nage-
slacht. Hierbijwerd de hooP uit-
gesproken dat de samenwerking
tussen Jac. Knol b.v.lFluid
Systems b.v en de v.v.
Oldeboorn een zeer vruchtbare
mocht blijken te zijn. Aan de
tenues zal het in ieder geval niet

liggen..

de SPonsorcommissie.

Van de Redaktie
" De Zwcrrf Witfen
"clubblod von

Nadat Autobedrijf W. v.d. Krieke
aankondigde na een jarenlange

goede samenwerking (6 seizoe-
nen? red.) als hoofdsPonsor te
zullen stoppen (waarvoor
natuurlijk nog onze grote dank),
moest het bestuur van de v.v.

Oldeboorn op zoek naar een
nieuwe sponsor. Zaterdag 4
februarij.l. was het dan zover'
Voor de verzamelde Pers uit
Midden Friesland werden de
nieuwe tenues gePresenteerd
met zowaar daaroP de namen
van twee nieuwe sPonsors. De

achterkant van de shirts wordt
gesierd door Jac. Knol b.v.

Heiwerken uit Aldeboarn' Het is

de bedoeling dat dit zorgt voor
een stevige fundering onder ons
eerste team. De voorkant is

opgetuigd met FluÍd SYstems

b.v. Hydraulische SYstemen uit

Drachten. Verwacht wordt dat
dit atle afzonderlijke onderdelen
van het elftalsoePel en geólied

zal laten lopen. Het totaal van
nieuwe shids, nieuwe broeken

en flitsende nieuwe kousen
maakt dat het vlaggeschiP van

de v.v. OÍdeboorn nu zeer goed
gekleed het veld betreedt, Ook

de nieuwe sponsors; vertegien-

woordigd door de heren Theo de

Groot (Ftuid SYstems b'v.) en

d



De SweaGh 1 - Aldeboarn 4

Zondag 15 jan. moesten we voor
de oefenwedstrijd tegen de
Sweach aantreden. Om 12.45 u.
vertrokken we naar
Beetsterzwaag. Daar aangeko-
men zagen we dat onze voormali-
ge trainer Jan v.d Berg
geblesseerd van de winterstop
was teruggekomen. Hij had z'n
schouder gebroken met skieën.
We begonnen met frisse moed,
maar we stonden al gauw met 1-0
achter. Niet veel later werd het 2-0
en 3-0. Vlak voor de rust maakte
de tegenstander ook nog 4-0. Na
het bakkie thee begonnen we met
minder frisse moed aan de 2e
helÍt. We konden de 4-0 lang vast-
houden door goed spel vanaÍ
onze kant. Na 25 min. was het
toch weer de Sweach die scoorde,
5-0. men had toen de smaak te
pakken en ging zo door tot B-0.
We kregen nog een paar kansen
uit een vrije trap, maar dit liep op
niks uit" Dus konden we naar huis
met een 8-0 nederlaag.

Een Zwart-Witte.

Apollo Engineering (zaalvoetbal).

Tegen koplóper Noord
Hebostones 4 speelden we een
van de betere wedstrijden van dit
seizoen. Na een gelijkopgaande
1e helft waarin wij door Henk Mug
op voorsprong kwamen, en Noord
Hebostones door tweemaal te sco-
ren op voorsprong kwamen voor
de rust, probeerden we in de 2e
helft de stand gelijk te maken.
Hierdoor kreeg de tegenstander
teveel ruimte met als gevolg een
overtreding op een doorbrekende
speler en twee minuten straf (voor
Binne overigens..., red.). ln deze
twee minuten wist Noord
Hebostones de "man meer situ-
atie" goed uit te buiten en liepen
alras uit naar 5-1 voorsprong.
Kees Reitsma wist nog een goaltje
mee te pikken, zodat de eindstand
uiteindelijk 5-2 werd. De wedstrijd
tegen lrnsum liet een uitstekend

ZAALVOETBAL

We gingen vrijdag naar het zaal-
voetbal in Akkrum. Mijn moeder
hing de jassen aan de kapstok,
daarnaar gingen we naar de zaal,
het was druk. Want er was al een
ploeg bezig. Het was wel klein tri-
bune maar dat hindert niet. lk ging
naar de ploeg kijken wie het was
maar ik wist het niet dus vroeg ik
aan mijn vader die wist het wel het
was de Moeke's geite wollen sok-
ken team - Medium 4 die waren
ook al bezig toen wij binnen kwa-
men. En Sietse en Jelle zaten in
het loket ze verwisselden om en
om. Er hing aan de andere kant
een scorebord daar kwam de
stand op te staan. lk zag Amarins
en Miriam en nog een paar andere
meisjes zitten. lk ging bij haar zit-
ten. Er was een andere ploeg
bezig die heette str0psek en de
plintm0zen - Apollo. Die deden het
best goed vond ik zelf wel. Ik wist
de stand niet mêer omdat ik niet
altijd naar de stand keek. Toen
kwam de MDM Service - de
Heavy's die deden het niet slecht
vond ik. En toen kwamen Moeke
de Bruin - de Bobo's ik lette op
mijn vader dat hij geen rare din-
gen deed. Mijn vader wil altijd win-

spelend Apollo Engineering zien,
wat al gauw resulteerde in een 4-
0 voorsprong. Hierna lieten we
toch lrnsum weer terugkomen in
de wedstrijd en wel tot 4-3. Hierna
ontstond een boeiende strijd die
uiteindelijk door Apollo
Enigineering met 6-4 werd
gewonnen. Goalgetters deze keer
waren: Anne jan Hoekstra (3x),
Kees Reitsma (2x) en Willem van
Kalsbeek (1x).
Topscorerslijst is nu als volgt:
1. Kees Reitsma 16
2. Henk v.d. Meulen g

Anne Jan Hoekstra I
4. Dick Westerhoven 7

Binne Oosterbaan 7
6. Piet Tijsma 6
7. Gerke van Kalsbeek 4
B. Willem van Kalsbeek 1

De leiderispeler/coach etc.

2

nen anders doet hij gemeen.
Toen kwamen de Vleugels - de
Apollonia's. Die deden het niet
slecht vond ik. Toen kwam de
finale. De Shag Shag en de vloei-
tjes tegen de Str0psek en de
plintm0zen. Ze hadden nog maar
een paar minuten gespeeld toen
kwam de balop het balkon
terecht daar zat geen mens want
de deur zal op slot. ïoen pakte
August een lange jongen vast
(ZIJN NAAM WEET lK NIET) Die
jongen maakte een bruggetje van
zijn handen en daar ging August
op staan en zo klom hij naar het
balkon. lk vond het heel eng. Hij
gooide de bal naar beneden. En
August kwam via de trap naar
beneden. De wedstrijd begon
weer. Even later in de wedstrijd
had August zo'n vaart hij knalde,
tegen de kanline aan. Maar ze
hebben de wedstrijd toch nog
gewonnen. Ze waren derde
geworden. Apollo Engineering
tegen MDM Service speelden om
de eersïe en tweede plaats. MDMf
Service wonnen!!!ll Van de
dames hebben de jonge katjes
gewonnenlll!ll Het was een
gezellige avond. Dit was het ver-
slag van Henriëtte de Vries.

NATIONALE JEUGDVOETBAL.
DAG ZATERDAG2T MEI IN
ROTTERDAM.

Denken alle jeugdspelers, die een
formulier hebben ontvangen voor
de inschrijving voor de Nationale
Jeugdvoetbaldag op zaterdag 27
meia.s. in de Kuip in Rotterdam,
dat dit Íormulier z.s.m. wordt inge-
leverd. Te late inlevering betekent
dat je niet meer mee kunt!!!

DARTS IN DE KANTINE.

Sinds kort beschikken we in de
kantine over twee daftborden,
zodat er naar hafielust darts kan
worden gespeeld. Hopelijk weten
de spelers wel de veiligheid van
de medemens te garanderen door
niet alteveel uit de koers te gera-
ken, en wie weet wordt er binnen-
kort in Oldeboorn een nieuwe
"Barnie" ontdekt.



Club,van 100 v.v. Oldeboorn

1. Skineskopper (Haaye v.d. hei-
de)
2. Moeke de Bruin (een café in
Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan, Roelof
en Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mijduide-
rijk)
5. Bogra Sports (de maker van de
bordjes)
6. Tico (Binne Oosterbaan)
7. Jossie (Janco Voolstra)r
8. Meesterzuiper (Jan Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel dui-
delijk)
10. Katje (l-{arm Oosterbaan)
11. lk en mien broer (Kor Mulder
en Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor
Brouwer)
13. Lytse Louw (Jan Visser)
14. Lillehammer'94 (een wedden-
schap)
15. T.c.V. (Transport Group Valk)
16. W.A.S.H. and Go (Willem,
August, Sietse en Harke)
17. D.V. TroÍee (Douwe Venema)
18. Nintendo Jentje (Jentje
Akkermap)
19. WK94 (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 van
Warmerdam)

MEDEDELING VOOR HET
KANTINEPERSONEEL,

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

per 17-10-Í994. ;

26. A+3xH te A. (het andere caÍé)
27. Wo,bma Fourages (duidelijk
lijkt mij)
28. Anne Nijdam (de trouwste sup-
porter)
29. Black & White (Marcel en
Jikke)
30. Wy passe net op sa'n,buordsje
(Catharina, Anet, Anet, Bea) ,

31. lt Boarnster Kwartet (Ook een
weddenschap WK voetbal 94)
32. Tegelbedrijf Roel Hofstede
Aldeboarn 05663-1645
33. Marten de Mr)s (alias Wichard
Postma)
34. "Do Kachel, lk ek kachel"
(Jubbega 5)
35. M. Platfisk (Melle de Haan)

WIE VOLGT?!?!?

Opgeven kan bij Binne
Oosterbaan tel. 1768, of bij Jan
v.d. Woude te|.1772.
De kosten bedragen 100,-- voor
een heeljaar. Het geld wordt bin-
nen de vereniging besteed voor
"goede doelen". Er is het afgelo-
pen seizoen o.a. een nieuwe stoÍ-
zuiger voor gekocht.
Kortgeleden hebben we tevens
een nieuwe kalkwagen voor onze
terreinknecht aangeschaft . Verder
zijn we momenteelnaarstig op
zoek naar een extra koelkast (dub-
beldeurs) en een stalen archief-
kast, waarin we het toch al talrijke
archief van onze vereniging beter
(en stofvrij) kunnen bewaren. Ook
zijn er de afgelopen zomer ca. 30
nieuwe ballen en stoÍ voor nieuwe
cornervlag gen aan geschaft.

AANVANG COMPETITIE
sEtzoEN 1995-1996,

De competitie seizoen 1995-1996
gaat van start in het weekend van
2en3 septernber 1995. De beker-
c-ompetitie seizoen 1 995-1 996
start op midweekse avonden in de
week 4 t/m 7 september 1995 en
mogelijk in de week 11 Vm 14 sep-
tember 1995.

BESTEDINGEN GELD
CLUB VAN 'IOO.

'. l:

lnmiddels z'rjn er van het geld van
"de Club van 100" weer.enkele ,

"dingen" aangeschaft. Zo was
onze oude vaatwasmachine op
"het eind van z'n Latijn" en heb-
ben we hiervoor een andere vaat-
wasmachine aan geschaft. Tevens
bleek dat de overgooiers in een
zeer slechte staat verkeerden en
er ook níet voldoende meer waren
om met grote ploegen gelijk te .

trainen en alduswerd besloten,
om 15 nieuwe overgooiers aan te
schaffen.

GEVRAAGD LEIDER ,

F-PUPILLEN i, l

sElzoEN 1995-1996
V.V. OLDEBOORN.

Voor onze uiterst talentvolle F-
pupillen vragen wijm.i.v. het nieu-
we seizoen een leider/leidster die
deze enthousiaste spelertjes op
zaterdag wil begeleiden tijdens de
wedstrijden.
Dit is misschien iets voor de
ouders van deze spelertjes die
iedere wedstrijd er weer volop
tegenaan willen, maar dit uiter:.
aard niet zonder begeleiding kun-
nen. Kandidaten kunnen zich
aanmelden bij Sipke Vink tel. 1294
oÍ Píet Tijsma tel. 1807.

De Jeugdcommissie.

HONDEPOEP

Zo langzamerhand blijkt het ter-
rein van WO door steeds meer
mensen gezien te worden als uit-
laat-plaats voor honden,(of voor
zichzelt???).
Omdat een sliding niet door hon-
depoep behoort te ontstaan en er
zeker níet in moet eindigen, vra-
gen wij hondebezitters deze "slip-
pertjes" buiten ons terrein te
(laten) verrichten.

3

de kantinecommissie.



VERMOEDELIJKE
WEDSTRIJDPROGRAM.
MA 4 MAART/s MAART.

Zaterdag 4 maart.
Oldeboorn F1 - Jubbega F1

10,00 u.

Oldeboorn E3 - Wolvega E4
11.00 u.
Wolvega E2 - Oldeboorn E2
10.45 u.
Langezwaag E1 - Oldeboorn E1
10.00 u.
Arum D1 - Oldeboorn D1 9.00 u.
Oldeboorn C1 - WfLangweer C1
12.00 u.
Akkrum 81 - Oldeboorn B1
11.00 u.
Zondag 5 maart.
Oldeboorn 1 inhaal
Oldeboorn 2 inhaal
St. Annaparochie 4 - Oldeboorn 3
10.30 u.
Boornbergum 4' Oldeboorn 4
10.00 u.
Dit is nog niet een definitieÍ vast-
gesteld programma. Hieraan kun-
nen dan ook geen, rechten worden
ontleend.Harm

Jubileu m-com m issie geïnstalleerd.

Zo op het oog, aan de vroege
kant, maar voor het jubileum in
1998 is inmiddels een commissie
aan het werk.
Willen we een aardig programma
maken voor dit evenement dat
moeten veeldingen vroeg vast
gelegd worden.
Vandaar dat nu al, nog in een rus-
tig tempo, begonnen is met het
opperen van ideeën.
De leden van de jubileum-com-
missie zijn:
Carlvan Heel
Hans Brandsma
Hein Piersma
Hendrik Nieuwland
Jan de Jong
Kees van der Velde
Binne Oosterbaan
Evert Fokkema.

WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V:'OLDEBOORN. íB FEBR. - 26 FEBR.

ZATERDAG 18 FEBR.
0554209 oLDEBOORN 81 -
DELFSTRAHUIZEN 81 14.00 U.
0626 312 UDTROS C1 - OLDE-
BOORN C1 14.00 U.

.t.

ZONDAG 19 FEBR,
1502 801 HAULERWIJK 1 -
OLDEBOORN 1 14,00 U. J.C.
BROUWEH
1593 818 SNEEK HOVIS 6.
OLDEBOORN 212.00 U.
2268823 oLDEBOORN 3 -
SPARTA '59 4 12,00 U.
2303 831 oLDËBOORN 4 - T.F.S.
3 11.00 U.

ZATERDAG 25 FEBR.
0554 208 OLDEBOORN 81 -
WOLVEGA 8214.OO U. J.H. VAN
DIJK
0622312 OLDEBOORN C1.-
HEERENVEENSE BOYS C2
12.00 u. , , ," '

Nu alwilde commissie de volgen-
de oproepen plaatsen:

Voor het jubileum-boek vragen
we:
Sterke verhalen en anekdotes van
75iaar W-Oldeboorn.
Oude fotois met namen. (Naam en
adres achterop (U krijgt ze
terug).ln te leveren btj Piet.

Voor reunie-activiteiten zoeken we
adressen van oud-leden die
niet meer in Aldeboarn wonen.

ZONDAG 26 FEBR.
1501 801 oLDEBOORN 1 -
THOR 1 14.00 U. S. FABRIEK
1 596 81 8 OLDEBOORN 2 - JUB.
BEGA 5 12.00 U.
2269 823 OLDEBOORN 3 -
FRIESLAND 6 12.45 U.
2304831 OLDEBOORN 4 -
ZWAAGWESTEINDE 5 1,I.OO U.

ZAALVOETBAL APOLLO ENGI.
NEERING OLDEBOORN.

WOENSDAG 1 MAABT DONIA.
HAL ST. NICOLAASGA.
023 HASK. HEBOSTONEST.
APOLLO ENG1NEERING 1 19.00
U.

WOENSDAG 15 MAART DE
STUIT JOURE.
O23 JOURE 2 - APOLLO ENGI.
NEERING 1 20.30 U.

DENK OM DE WEDSTRIJDVER-
SLAGENIII!!II

SCHEIDSRECHTERS
GEZOCHT!!!!

Wijzijn nog steeds op zoek naar
rneerdere scheidsrechters op z'on-
dag voor onze elftallen (2el3e en
4e). Op dit moment wordt iedere
keer weer een beroep gedaan op
mensen die binnen de vereniging
al het nodige werk verzetten en
ook wel eens een zondag zeggen
"bekijk het maar". Hopel'rjk staan
er dan welandere kandidaten
klaar om de wedstrijden te leiden.
Zo niet, dan hebben deze elftallen
een probleem. Dus rnensen kom
uit die luie sïoel en neem eens lek-
ker de Íluit ter hand.

FVB-TNFOLIJN 058-671 61 5
(DTVERSE |NFO VtA CAS-
SETTE)

De jubileum-commissie

KLAVERJASSEN V.V. qLDEBOORN.

Vrijdag 17 maart Klaverjassen v.v. Oldeboorn om de beker
in Café Moeke de Bruin. Aanvang 20.00 uur.

ledereen mag deelnemen.



Akkrum3-Oldeboorn4

Het voorspel. (ln de hoofdrol Durk
Valk)
ln Akkrum beschikt men over een
Íantastische consul. Hij heeÍt de
gehele zaterdag het overtollige
water van de velden over
gepompt naar de gesmolten ijs-
baan naast het sportveld (hand-
matig), om zijn familie (wonende
te Oldeboorn) in ieder geval zon-
dag te,kunnen laten voetballen.
Dus moesten de mannen van
Akkerman zich's morgens om
half tien verzamelen in het doet-
hof. En terwijl het kerkvolk zich
naar de preek spoedde, sloeg de
eerste schrik reeds om het hart
van de voetballers. Geen Durk
Valk. Nu is de zaterdag-editíe van -
de TelegraaÍ vrij dik, maar in het
algemeen vond men de smoes
dat hij zijn rug verrekt had tijdens
het krant lezen niet op niveau. 1

familielid minder dus. Maar het
bleef wel in de Íamilie, Uilke met
de handschoenen van Durk was
de vervanger.

De wedstrijd (ln de hoofdrol
Bennie Brander met een belang-
rijke bijrol voor Johannes
Brouwer)
Mannen van boven de dertig krij-
gen last van probleempjes. Beetje
kaal, beetje grijs, beetje (veel) vet,
een beetje èonditie, beetje stijÍ en
al met al dus een beetje geÍrus-
treerd.

PROGRAMMA HOOFDKLAS
FVB KOMENDE WEKEN.

Zondao 19 Íebr.
Langezwaag 1 - Black Boys 1

Haulerwijk 1 - Oldeboorn 1

Roburl -Udirosl
Warga 1 - de Westhoek 1.

Houtigehage 1 - Sport Vereent 1

Thorl -Langweerl

Zondag 26 febr.
Oldeboornl -Thor1
Black Boys 1 - Udiros 1

Langezwaag 1 - de Westhoek 1

Haulerwijk 1 - Sport Vereent 1

Roburl -Langweerl
Wargal -Houtigehagel

Ook voetbalclubs hebben last van
probleempjes.
Beetje weinig scheidsrechters.
Al deze probleempjes bij elkaar
zorgen ervoor dat rnen met een
bepaald idee aan een wedstrijd
begint. En hoewel Bennie Brander
ons ook wel eens de overwinning
geschonken heeft, zorgde hijdeze
wedstrijd voor de nodige pro-
bleempjes. Op dê details ga ik ver-
der maar niet in want het
vervelende van het verhaal is dat
we binnen 50 minuten met 4 - 0
achter stonden.
Hoewel 1 incident wil ik u niet ont-
houden. Want Durk Valk was er
niet, maar Tjibbe Meester was êr
ook niet (wellicht ook een
TelegraaÍ-lezer). Klaas moest dus
zorgen voor een Van Gaaliaanse-
oplossing. Hijvond deze door ons
aller Johannes tot rechtsback te
bombarderen (want rechtsbenig).
Nu heeÍt Johannes een onstuitba-
re drang naar vorên en nu hij die
de gehele wedstrijd moest into-
men kwam de frustratie, die ook
nog eens extra gevoed werd door
spectaculaire besÍissingen van
scheidsrechter Brander, 5 minuten
voor tijd tot een geweldige explo-
sie. Heel proÍessioneel wilde hij de
bal, na een pass van een
Akkrumer, over de zijlijn laten
lopen, toen een andere Akkrumer
de bal, volgens Johannes min-
stens een halve meter over de zij-

AUTOVERGOEDING
JEUGDLEDEN BIJ UIT-
WEDSTRIJDEN.

Het blijkt toch telkens weer dat
niet iedereen zich aan de te beta-
len autovergoedingen houdt. Dus
hierbij dan nog maar een keer;
F-pupillen en E-pupillen: f .1,--
D-pupillen t/m A-junioren'. f .2,--

De leiders dienen vooraÍ er voor
te zorgen dat het geld wordt inge-
zameld en evenredig onder de
chauÍfeurs wordt verdeeld ! | !

De Jeugdcommissie.

5

lijn, oppikte en aan een voorzet
begon te denken. lntussen had
deze bewuste Akkrumer
Johannes ook nog even een
vriendschappelijke duw gegeven.
Bennie liet lekker doorspelen want
hijzag geen vlagsignaalvan de
toevallig met de toeschouwer bab-
belende grensrechter en
Johannes begon een weinig te
koken. Onze gemeente-ambte-
naar werd zo boos dat een toeval-
lig in de buurt geparkeerde
vuilnisemmer (overigens ook van
de gemeente) een geweldíge trap
kreeg te verduren. Deuk in de
emmer, handvat eraf en Johannes
boos onder de douche. Overigens
vrijwillig en niet op aandrang van
dhr. Brander-

Volgens welingelichtte kringen
dient Johannes zich voortaan 's,
maandags te melden bij de vuilop-
haaldienst om de geleden schade
via tewerkstelling achter de vuil-
nisauto te vergoeden. ,
Het was inmiddels 4 - 3 geworden
via een puntertje van Meine, een
pingel van ondergetekende en
een beauty van Jan de boer.
Volgens sommigen vond Benny
dat het Akkrum te heet onder de
voeten werd en dus vloot hij aÍ.
Einde van een alleraardigst och-
tendje voetbal.

Bouke

GEVRAAGD
MASSEUSE/VERZORGSTER
VOOR OLDEBOORN 1.

de v.v. Oldeboorn vraagt een
masseuse/verzorgsler die bereidt
is enkele uurtjes in de medische
begeleiding/verzorging van onze
vereniging te steken. Dit is mis-
schien wel een vacature voor
iemand die een dergelijke oplei-
ding volgt. Tevens is onze selectie
op zoek naar een verzorger/ster
voor tijdens de wedstrijden.
Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij hêt bestuur van
onze vereniging.



TOERNOOTEN/OEFENWEDSTRTJDEN V.V. OLDEBOORN 1 995.

, MDM SERVICE
oLDEBOORN/SNEEK
/HARLINGEN

- JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
- AUTOSPUITBEDRIJF
ELZIN GA IRNSUM

- AUTOBEDRIJF W. V:D.
KRIEKE

- FRIESLAND BANK
- RABO BANK
- HOTEL GOERRES
OLDE BOORN

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

, CORA AUTOMATISERING
OLDEBOORN

, FLUID SYSTEMS DRACHTEN

Zondag 21 mei.
Oldeboorn 4 Veteranentoernooi
te Boornbergum.

Donderdag 25 meien Vrijdag
26 mei.
Jeugdtoernooi in Akkrum voor
Oldeboorn 81, Oldeboorn C1,
Oldeboorn D1 en Oldeboorn E1

Vrijdag 9 juni.
Oldeboorn D1 (7-tal) toernooi in
AengwÍrden

Zaterdag 10 juni.
Jeugdtoernooi in Aengwirden
voor Oldeboorn 81, Oldeboorn
Cl, Oldeboorn E1, Oldeboorn E2
en Oldeboorn F1

Donderdag 10aug.
Oosterlittens 1 - Oldeboorn 1

1 9.00 u. (oefenwedstrijd)

Dinsdag 15 aug.
Oldeboorn 1 - Joure Zm. 1 19.00
u. (oeÍen)

- CAFE MOEKE DE BRUIN
OLDEBOORN

- FA. RODENBURG
OLDEBOORN

- ARK EN REAU OLDEBOORN
- DURKJE'S TSIISHUSKE
OLDEBOORN

- TRANSPORTBEDRIJF L. VIS.
SER
OLDEBOORN

- HORA OLDEBOORN
- BAKKERIJ KAMSTRA
OLDEBOORN

INLICHTINGEN OVER ËEN
RECLAMEBORD KUNT U KRIJ-
GEN BIJ JAN V.D, WOUDE TEL.

- 1772.

Vriidag 18 aug.
Oldeboorn 1 - DTD 1 19.00 u,
(oefen)

Woensdag 23 aug.
Akkrum 2 - Oldeboorn 1 19.00 u.
(oeÍen)

Er zalvoor alle elftallen naar wor-
den gestreeÍd om in ieder geval
voor aanvang van de nieuwe com-
petitie enkele oeÍenwedstrijden te
regelen. Deze wedstrijden worden
geregeld door Harm Oosterbaan
(dus ga a.u.b. niet op eigen houtje
wedstrijden regelen, maar doe dit
even i.o.m. Harm). Verder is het
de bedoeling dat voor boven-
staande toernooien de nieuwe
teams voor het nieuwe seizoen
worden ingeschreven, dat houdt
dus in dat de nieuwe ploegen voor
het volgendê seízoen nu reeds in
de nieuwe samenstelling aan
deze toernooien gaan deelne-
men).

RECLAMEBORDEN V.V. OLDEBOORN SETZOEN 1994/1 995:
WIJ FELECITEREN IN

FEBRUARI:

13 febr. Jalmar Anthonijsz
15 jaar
2Íebr. Ate Bergsma 12 jaar
1 Íebr. Jorrit Bergsma 9 jaar
5 febr. Germ Eise Bouma
14 jaar
16 Íebr. Johannes Brouwer,'
42 jaar
20 febr. Jan de Jong 44
iaar
19 febr. Hein Knol 76 jaar
Í5 febr. Johannes Poepjes
29iaar
2'l íebr. Johannes Poepjes
21iaar
2Íebr. Henrico Veerman
19 jaar
16 febr. Nico Veld 11
jaar I Íebr. Kees v.d. Velde
41jaar
16 febr. Louw Visser 52 jaar
28 Íebr. Jan v.d. Woude '32'jaar 

,

Hierbij verzoekt de redakÍie
geboortekaa rtjes/overl i jdens-
berichtenijubilea e.d. m.b.t. de
voetbalclub (bestuur) in te
leveren op S. de Grootstr.26
Oldeboorn (Piet Tijsma).

L---*----- -----__J

BELANGRIJKE DATA
V.V. OLDEBOORN.

Vrijdag 17 maart.
Klaverjassen v.v. Oldeboorn om
de Beker. Aanvang 20.00 uur
Café Moeke de Bruin.

Zaterdag 27 mei
Nationale Jeugdvoetbaldag 1 995
in het Feyenoord stadion de Kuip
te Rotterdam. Vanaf 10.30 u. tot
ca. 17.00 u.

3 julit/m 26 augustus.
Jeugdsportkampweken KNVB te
Zeist en Venray

KEEPERTRAININGEN
VOOR DE JEUGD!!!

De keeperstrainingen voor de
jeugd beginnen weer op woens-
dag 1 maart a.s.

ZONDAG 26 FEBRUARI

OLDEBOORN 1 -THOR 1

14.00 uuR

HOOFDSPONSORS V"V. OLDEBOORN:
FLUID SYSTEMS B.V. DRACHTEN

JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN

6
Sipke en Henk Vink.



SPELR EG ELTOETSEN AMATEURVOETBAL 1 994.

Mede gezien de berichtgeving
van de laatste tijd, lijkt het mij
weer uiterst zinvolom toch maar
weer enkele arbitraÍre vraagstuk-
ken in het clubblad te vermelden.
Hij blijkt toch lelkens weer dat er
mede door te weinig kennis van
de spelregels door met name de
spelers zelf toch weer scheids-
rechters worden gemolesteerd en
wedstrijden volledig uit de hand
lopen. Dat het zo niet verder kan
moet voor een ieder wel duidelijk
zijn. Daarom is het ook van groot
belang dat óók de spelers (zeker
ook de spelers!!l) op de hoogte
zijn van de spelregels en zodoen-
de hun grijpgrage handen en
andere ledematen wat meer
onder controle kunnen houden
(bovenstaande is gelukkig tot op
heden niet zo zeer van toepas-
sing op onze vereniging, maar
het landelijke beeld is momenteel
dat er alleen dit seizoen alweer 

,

600 scheidsrechters zijn gemo-
lesteerd l! !). Onderstaand enkele
vragen, waarvan ik de antwoor-
den in het volgende clubblad ver-
meld.

De volgende bedrijven hebben dit
seizoen reeds een bal aangebo-
den voor een wedstrijd van
Oldeboorn 1. Waarvoor uiteraard
onze hartelijke dank.
" TGV Transport Aldeboarn
* van Elst & Oosterbaan

Accountants Leeuwarden
n Anne Nijdam Oldeboorn
(onze trouwste supporter)

* Smulboetiek Cafetaria't Anker
Aldeboarn (voor de thuiswed strijd

tegen Houtigehagel)
* Fa. Y. Rodenburg Aldeboarn
* PrÍma Print Aldeboarn
* Hotel Goerres Aldeboarn
* Super Service P. de Jager
Aldeboarn

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

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN 199IT-1995 V.V. OLDEBOORN.

Vraag 1.

Een directe vrije schop, even bui-
ten het strafschopgebied in het
voordeel van de verdedigende
partij, wordt ieruggeplaatst op de
eigen doelverdediger. De scheids-
rechter staat in de baan van de
bal, waardooÍ deze van richting
verandert en in het doel verdwijnt
zonder dat iemand anders de bal
raakt. Wat beslíst de'scheidsrech-
ter?

a) Geldig doelpunt
b) Doelschop
c) Hoekschop
d) Scheidsrechtersbal op de
plaats waar de bal de scheidsrech
ter raakte.

Yraag2.
Terwijl het spel dood is, trapt een
wisselspeler, zittend op de reser-
vebank, een tegenstander die bui-
ten het speelveld loopt. Hoe zal de
scheidsrechter moeten reageren?

a) Hij stuurt de wísselspeler van
het veld
b) Hij toont de wisselspeler de
rode kaart

vereniging hebben er op deze
manier plezier van. Dus wilt u in
de toekomst ook een wedstrijdbal
schenken voor een thuiswêdstrijd
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 /. 75,-- Hiervoor ontvangt u
van onze penningmeester een
nota, die belastingtechnisch weer
aftrekbaar is van de winst.

PR-kommissie v.v. Oldeboorn.

KOOPT BIJ ONZE ADVER,
TEERDERS!I!
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c) Hij toont de wisselspeler de
gele kaart
d) Hij geeft de wisselspeler een
vermaning

Vraag 3.
De scheidsrechter heeÍt op advies
van de grensrechter voor buiten-
spel gefloten. Een aanvaller van B
is het daarmee niet eens. Nadat
de indirecte vrije trap voor buiten-
spelis genomen en de balergens
op het middenveld is, loopt hijop
de bewuste grensrechter aÍ, die ,

op de zijlijn staat, en slaat hem de
vlag uit de handen. De scheids-
rechterÍluit aÍ eÈ zendt de speler
weg. Hoe hervat de scheidsrech-
ter het spel?

a) Indirecte vrije schop op de
plaats waar de balwas op hel
moment van fluiten
b) lndirecte vrije schop op de
plaats waar de aanvaller sloeg
c) Directe vrije schop op de plaats
waar de bal was op het à
moment van Íluiten
d) Directe vrije schop op de plaats
waar de aanvaller sloeg

ADVERTEREN DOET
VERKOPEN!!!

Wilt u ook een advertentie
in ons clubblad plaatsen?

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

1e1.1772

BIJ TWIJFEL OVER AFGELAS.
TING ALTIJD EERST DE LEI.
DER BELLEN, DAARNA DE
WEDSTRIJDSECRETARIS

(AANGEZTEN DEZE LAATSTE
ANDERS EEN ''TEI.E

FOONOOR" KRTJGT!!). WAAR-
VAN AKTE!!!



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

Na het "lnterfjoetje" met
Joh.Poepjes te hebben gelezen
kunnen we er voorlopig weer
even tegen en zijn gelijk maar
gestart met een volgende afle-
vering uit de oude doos.
Overigens schiet ons ineens te
binnen dat "lytse Jehannesl'ooit
trots verkondigde dat zijn vader
metde A-iun. moest voetballen,
althans een dergelijke opmer-
king was er omstreeks het jaar
1967 langs de lijn te beluisteren.
Thans gaan we kijken wat de A-
jun'(met o.a. Joh.Poepjes in de
gelederen) er zo n vijftien jaar
later van terecht brachten. Al
snel blijkt dat ze wat slechte
resultaten betreft in niets onder-
deden voor de meeste senioren-
elftallen. Reeds in de beginfase
van de kompetitie moest men
soms met tien man aantreden of
was er aanvulling vanuit de B-
jun. nodig vanwege een aantal
aÍzeggingen en een schorsing
van....
Joh.Poepjes. Pas op 30 okt.
werd het eerste puntje behaald
via een 1-1 tegen
Haulerw.Boys. Nog voor de win-
terstop ook de eerste overwin-
ning. Drachtster Boys moest er
met 2-1 aan geloven en de doel-
punten kwamen op naam van
Henk Numan en ...
nee, we gaan zijn naam niet nog
eens noemen (overigens op
mijn werk heel lang geleden liet
iemand die ook zo heette zich
Iater Pelkamp noemen, wat toch
weer iets dichter in de buurt blijft
dan b.v. Wellinga). ln het voor-
jaar leverde ook de uitwedstrijd
tegen datzelfde Dr.B. de volle
vrinst op ondanks het feit dat de
eerste helft met 10 en de twee-
de helft met 9
man werd gespeeld. P.Ypma
zorgde voor het enigste doel-
punt in deze wedstrijd. De rest
van het seizoen werd taal noch
teken van deze ploeg vernomen
en in tegenstelling tot de andere
teams ontbrak ook de eindstand

in het laatste clubblad van de
desbetreffende jaargang. Tot de
spelers behoorden verder nog
E.v.d. Krieke, R.v. d.Veen, R.Ve ni
nga,Y.Sinnema,S.v.d. Meulen, R.
Veltman,A.de Vries, R"de G root
en S.Vink. Af en toe moesten de
Ieiders R.Dam en W;Visser een
beroep d,oen op de B-jun.
M.Roggendorf,B. de Leeuw en
Fr.Kleefstra. De overige tegen-
standers waren
Bakkeveen, Boornbergum ; Houti
gehage,Oerterp en ODV.

Ook de B-jun. konden geen
hoge ogen gooien en eindigden
met 10 punten uit 16 wedstrijden
als voorlaatste. Alleen Us Doarp
ls Ryk Oan Sport (Udiros) deed
het nog slechter. Blue Boys,Sc.
Joure
3, Langezwaag, M ildam, Flead
Swarl,Tijnje en Wolvega 2 wis-
ten allen meer punten te verza-
melen. Voor de beker bleek
GAVC veel te sterk (1-1 1). ln
een verslag van T.Poepjes lazen
we dat er geen "echte" keeper
beschikbaar was, ook al omdat
T.Roggendorf voor lange tijd
was uitgeschakeld. ln het verde-
re verloop van het seizoen
alleen nog maar verslagjes van
C-jun. H.Brandsma en van
SiegÍr. Visser. Spelers die tot
dusver ongenoemd bleven
waren Henk van
Dijk, H. Dijkstra,Jelle
Visser, H. Eizema,G.van
Kalsbeek,J.de
Graaf,O.v.d.Meulen en
D.Eizema. De "regie" was in
handen van H.Oosterbaan en
J.Otter.

De C-jun. leverden wel steeds
trouw verslagjes Ín en een enke-
le keer zelfs twee per wedstrijd.
Wellicht op die leeftijd nog iets
meer enthousiasme of speelden
de leiders R.Brouwer en
P.Tysma hierin een rol? Wat de
beker betrof kwam men via
Langezwaag een stapje verder
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om daarna met 3-2 door Udiros
te worden uitgeschakeld. Op 2B
aug. werd op een toernooiin
Boornbergum de eerste prijs in
de wacht gesleept. Tijdens de
eerste kompetitiemaanden vie-
len er o.a. nederlagen met de
cijfers 14-1 eni2-2te noteren.
Daar stonden echter grote over-
winningen (6-0,7-2) tegen wat;
zwakkere ploegen tegenover.
Vooral T.v.d.Wal en
S.Oosterbaan toonden zich een
paar keer behoorlijk trefzeker. ln
het voorjaar toch niet meer
zoveei nieuws van het C{ront.
Echter nog wel een verslag van
een met 0-4 gewonnen wedstrijd
in Langezwaag. C.Reitsma
scoorde drie keer en
Th.Roggendorf bleek weer tus-
sen de palen te staan. Ze reikten
tenslotte ook niet hoger dan een
derde plaats van onderen met 9
punten uit 18.
I rnsu m,Akkrum, U di ros,S p.Veree
ni (hoewel door B.de Vries vroe-
ger hardnekkig "verein"
genoemd),
Hv.Boys S,Wolvega 3 en
Heerenveen 2 moest men boven
zich dulden. Langezwaag en
Gorredijk 2 bleken duidelijk de
zwakste broeders te zijn.
Tenslotte nog wat spelersna-
men: C. Mulder,W.Veltman,Jan
Visser, R. Kooistra, Fl.J.de
Vegt,J.Teunissen,
R.Eyzenga,J.Tysma en
L.J.Weidenaar.
ln een volgende aflevering het
restant van deze jaargang, die
we persoonlijk inmiddels wel
kunnen dromen.

Wordt dus vervolgd.



ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van: een keeper die momenteel speelt bij onze
westerburen, maar z'n trainingskunsten inmiddels op onze terreinen botviert. Hopelijk komt hij het vol-
gend seizoen orts keepersgilde versterken. Uw aandacht voor...

Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat:
Speelt in:
Op welke plaats in het elftal speelje:
Waar speelje het liefst:
Schoenmaat en merk:
Slaapt:
Mooiste boek:
Slechtste boek:
Mooiste TV programma:
Slechtste TV programma:
Mooiste muziek:
Slechtste muziek:
Mooiste Íilm/video:
Wat eet je het lieÍst:
Wat eet je liever niet:
Leukste speelgoed:
Op welke schoolzit je:
Leukste vak op school:
Minst leuke vak op school:
Favoriete leraar/lerares:
Mooiste wedstrijd:
Beste voetballer:
Slechtste voetballer:
Beste voetbalclub: Ajax
Slechtste voetbalclub:
Welke andere sporten
Hobby's:
Van wie hou je het meest:
Op wie zou je verliefd kunnen worden:
Ga je uit in het weekend: ja
Komen je vader en moeder vaak bij het voetballen: ja
Wie vind je de beste trainer:
Tip voor de trainer:
Wie mag er niet op je verjaardag komen:
Heb je huisdieren:
Wat is leuker zaalvoetbaloÍ veldvoetbal:
Wie is de beste speler van Oldeboorn:
Sterke punten:
Zwakke punten:
Waar heb je een hekel aan:
Wie zou je weleens willen ontmoeten:
lk vind voetballen leuk omdat:
Wat moet de v.v. Oldeboorn meer
voor de jeugd doen:

Hans Bos
ja

Akkrum 3
nr. 1

achter
45 Lotto
soms

TV Sporl

Top 100 Aller Tijden
Hip Hop

Nasi
witlof
voetbal
Friesland College
motoren
bedrijÍskennis

MKV 1 - Akkrum 1 1990-1991 (3e Klasse KNVB) v

Pelé
Swier (Akkrum 6)

Dordrecht
doe je: kaatsen, zaalvoetbal
uitgaan

Chris Pals
zijn best doen
Sinterklaas
nee
zaalvoetbal
S.W. de Vries
leiding geven achterin
hoge ballen
hard lopen
Zwarte Piet
meestalook een 3e helft is

n.v.t.

P.S. Hans Bos heeft per abuis een vragenformulier voor onze jeugd ontvangen, hetgeen uit bovenstaan'
de vraagstelling wel mag blijken. Hiervoor excuses.Redaktie.
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FRANS HOEK
KE E P E RS PRO IT'T O T I E DAG

VRUDAG 3 MAAR'T 1995 BUV.U DRACHTEN
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REÊPÉRSPROÍNOTION

Geboortedalum:..

Verenigingr........... ........................ Têam:............,......

Wrlt u hat b€drag van F35,00 kontant b€telon bli de kaesa-
Opgave zo spoedig mogelrjk, vanaÍ 1 Íebruarl tot ulterlijk í maart t gtis

Opgave, alleen schriftelik, viá dll ÍoÍmuller blj
T. de GÍoot
Hanebalken 90
9205 CX Drachten.

,voffi#w

KNYB.
AN/"1;"4 f";t4"U*/

I Vm 12 jarigen

Uw brief d.d- Begtuur v.v. OLdebern
Uw kercrk
Ons kenrerk : fr/w/1245/7r.2
Be|Ëndêld d@r : Afd. hpetittewezen/H.Ê@msÈ

t0-t4

It -21

juli:

juli:

12 Ilm 16 jarigen

Stre.fE: Ehuis-/ulbwedêlriJdên
senioren zondag

Leeuwarden, 26 januari 1995

GeachL besiurr,

Náar asleiding v*^ uw laxbeEichÈ d.C. 21 januari 1995 j-nzake hêE hiêr-
bowen vefielde ondeoerp delen wij u beÈ navolgendê mede.
In dè eer6Ee heffl vau de koqpetiLie sejz@D 199411995 hebben wij )idrinen
rcldoen mn uw {ens het le en 2e elfcal. a1srede he! 3e en 9e elftal.
geliJk urt- en LhuiswedsErijdên Ee lálen spefen.
Eén en alde! was nogelajk dndáE uw 3e en 4e gl-fLal uiLk@4de ín.de
reeksen de eeÍs!ê helf! váo diL Eêizoen qEelden voigen€ schema 12.
EchLer Cê Lwêêde helfL vafl he: séj.z@ 6rdt êr d@! us 3e en 4e etftàl
gesIEêId voigeDs sche@ i0, heeweik inhoudE daL wij uw êetde! Eenoefilde
qens nlet hebt€n kuríen honoreren,
On Locb eeí optimale verdelirg re krijgen, hebben urij ean het 3ê en 4e
elflál xe: numer 5 \,e!9lrekE,
DiE houdl in Cat het een a$La1 kers han w@rkonen, dêÈ uw vier eLfLallen
tegelijk Chuis dan rel uit sFlen"

Wij verachEen u hierede voldoênde Le hebben ingeLichc.

HqdchíeFd,
f€ij.nkli jke Nederlatrdsche. VoeLbalbsd
Àfdeling Friêslaad

--2,---.4.'-á);--->
t-t --'/s. G. wtet ínga--aÍáelingsnanager
:dGs@di.Jffe. turk &.O9t EB L*we,*n
&ndsMgt' . xa-ê{,lj€77C.59?{JJ Le6uwádo.

Ie, 0tB.67S FarW.S@11
P6ban{ 6733!t, tuhba.r: 1?75.59SC

NR NAAM ., :J,: ; Ti;
1 t PTN

1 K. RODENBURG 7 9 16

2 G. V.D. HETDE 6 I 15

3 B.P. KLEEFSTRÀ 6 I 15

4 J. V.D. BIJ 4 I 13

5 G. SCHEFFER 4 o t3
6 A..VINK 7 6 13

7 R. SPINDER 4 I 13

8 J. V.D. KRIEKE J .9 tz
o J. AKKERMÀN 3 I l2

10 J, BERGSMA I ,6 T2

t1 S. XALSBEEK 7 4 1l
l2 B.J. WESTERHOVEN 4 11

13 C, KEEXSi?RÀ 4 6 10

t4 S. POSTMA 6 4 10

t5 R. RIJSKAMP 3 6 I
16 M. V,D. HEIDE 6 2 I
l7 G.J. HETEBRiJ 6 8

18 J. DE JONG 6 , I
19 M. HUISMÁN 3 A 7

20 A. DE JONG 4 t 6

zt À.F. KIR,KENIER 6 0 .6

22 M. BOERHOF 4 0 4

23 .4. WATZEMA 4 0 4

24 F. SMITS 4 0 4

ín^lp ,"ua;"' K N .Vg . All. F^Ut",*t
I'1, 059 - 615500 Qs* u;,;^1 "*!)

&r'ds@.-q,!HrrÍ krvg fldeoq c,aa^a RaboóanÍ


