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Van de Redaktie

"Gaat het eigenlijk wel goed
met de v.v. Oldeboorn?". Dit
zullen waarschijnlijk vele sup-
porters van ons vlaggeschip
zich de laatste weken hebben
afgevraagd (evenals beide
nieuwe hooÍdsponsors, want in
het nieuwe tenue wist men nog
geen punten te behalen). lk
denk dat we hierin heel kort
kunnen zijn, nl. het gaat wel
degelijk goed met de v.v.
Oldeboorn. Niet alleen de
resultaten van ons eerste elftal
zijn belangrijk, ook alle andere
teams tellen mee in het beleid.
Dit seizoen ziJn we gestart met
een nieuwe hooÍdtrainer met
een nieuw elan voor de vereni-
ging. Dit nieuwe elan bestaat
uit het opzetten van een com-
pleet nieuw beleidsplan voor
de gehele vereniging dus van
jong tot oud; Uiteraard neemt
heteerste elftal hierin een
belangrijke positie in, maar met
name het jeugdbeleid krijgt ln
de nieuwe opzet grote aan-
dacht, aangezien we het in de
toekomst (net als alle vereni-
gingen) toch van de jeugd

moeten hebben. Een geheel
nieuw beleidsplan; en daarin
verwerkt een jeugdplan, zal
niet in één keer tot gigantische
prestaties leiden. Echter als
kader willen we trachten tot

duidelijker taakomschrijvingen
binnen de vereniging te
komen, en de juiste mensen
op de juíste plaatsen te zetten
(wat uiteraard bijeen kleine
vereniging zoals de v.v.
Oldeboorn waarschijnlij k alt'rjd

een utopie zalblijven), zodat
er meer duidelijkheid binnen ' y

en buiten de vereniging ont'
staat. Achter de.schermen
wordt hier momenteel hard
aan gewerkt en we hopen dan
ook het nieuwe beleidsplan op
de komende Algemene
Ledenvergadering te kunnen
presenteren. Dus over de
vraag oÍ het welgoed gaat met
de v:v. Oldeboornr kunnen we
nog korter zijn; "we doen ons
uiterste best".

Piet.
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Oldeboorn 1 - Thor 1,, "

Met een inmiddels met 8 man
i ngekrom pen selectie wachtte
ons zondag 26 febr. een zware
thuiswedstrijd tegen Thor uit
Lippenhuizen. Met de routinier
Willem van Kalsbeek in de basis
en de (bijna) veteraan Harke
Hartmans samen met de "young-
ster" Wietse Huisman op de bank

,Werd er om .14.00 u. aÍgetrapt
door de Pupilvan de Week Jolle
v;d. Krieke Jr. voor een spannen-
de pot voetbal. Hierin was het
Oldeboorn dat voortvarend van
start ging, want binnen 3 minuten
was de stand reeds 1-0 door een
Íantastisch doelpunt van Douwe
Hein Akkerman. Van dgze vroege
treffer waren de tegenstanders in
eerste instantie onder de indruk,
maar naarmate de 1e helft vor-
derde, kwamen ze steeds beter in
de wedstrijd. Dit resulteerde in de
gelijkmaker via een rommelige
situatie in het doelgebied. VijÍ
minuten voor de rust kreeg de
thuisclub opnieuw een tegenslag
te verwerken. Een afuallende bal
werd door een Thor-speler hard
langs Siemen Willem geschoten.

VERSLAGEN!? VERSLA-
GEN!? VERSLAGEN!?

De redaktie is verslagen....Er
komen helaas weer veel te weinig
verslagen binnen. Heren.
leiders/aanvoerders; DIT HOORT
OOK BIJ UW TAAK!!! Overigens
dienen mensen die verzocht wor-
den om een verslag te schrijven
ditOOKTE DOEN!!!
Ook wanneer de resultaten in het
veld wat minder zijnlworden hoeÍt
dit nog geen reden te zijn om uw
gerief maar voof u te houden.
Ookverslagen van een wedstriid
met een nederlaag worden gele-
zen!!! Dus..penne maar!!

Piet

KOOPT BIJ ONZE
ADVERTEERDERS!!!

Met deze domper gingen we rus-
ten. Na wat opbeurende woorden
en enkele kritiscfie noten, gingen
we vol goede moed de wei weer
in. Het werd een zeer boeiende 2e
helft met 2zeer aan elkaar
gewaagde ploegen. Toch was het
na ca. 20 minuten spelen Cees
Reitsma die na een prima voorzet
van Douwe Hein de verdiende
gelijkmaker binnentikte, Hierna
golÍde het spel op en neer zonder
dat beide ploegen kansen kregen.
Zoleekde wedstiijd op een 2.2 aÍ
te stevenen, maar helaas voor .

ons was het zo ongeveer 3 minu-
ten voor tijd toch Thor dat via een
prachtig doelpunt toch nog twee
punten op hun conto konden
schrijven. Al met al een sneue
nederlaag voor de thuisclub, maar
met de inzet en beleving die in
deze wedstrijd werd getoond, zul-
len de punten spoedig weer
gepakt worden.

Johan.

NationaleJeugdvoetbal-
dag27 mei 1995 in Rotterdam.

Op 27 méi gaan we met de jeugd
van 12!m17 jaarnaarde '
Nationale Voetbaldag in de Kuip in
Rotterdam. De kosten voor deze
dag bedragen f .25,- (incl. trein.
kosten). Alle deelnemers worden
verzocht dit bedrag dezelÍde dag
te betalen aan Piet TÍjsma. De vol-
gende spelers/leiders hebben zich
tot op heden opgegeven (overi-
gens kan een Íeder die ook nog
mee wil zich in maart en april nog
opgeven bij Piet Tijsma tel. 1807):

1. Sipke,Vink (leider)
2. Piet Tijsma (leider)
3. Wm Bethlehem (leider)
4. Cees Reitsma (leider)
5. Siebrand Oosterbaan (leider)
6. Johan Tijsma (leider)
7. Jurjen de Jong (B-jun.)
8. Wietse Huisman (B-jun.)
9. Broer Voolstra (B-jun.)
10. Bert Veld (B-jun.)
11. Hjalmar Anthonijsz (B-jun.)

Oldeboorn 4 -
Surhuisterveen 2-4
Na de "Bennie Hill" show van vori-
ge week, gingen we onder de
"sidderende" gemotiveerde
scheidsrechter Haayes v. D. het
veld in. Enkele van deze oudjes
hadden een uitvoering gehad en
er waren er ook nog eens 4 bij die
dachten dat de thuiswedstrijd wel
zou worden aÍgelast, mooiniet
dusl surhuistêrveen rook z'n kans
(en wat anders..) en ging vurig .

van start wat al snel leidde tot 0-1.
Maar toen de oude diesels begon-
nen te draaien was er geen hou-
den meer aan voor de ,

tegenstanders wat al gauw voor
de rust leidde tot 3 doelpunten, na
een "kleintje" blunder was de rust-
stand 3-2. Na de rust kregen we
veel kansen maar die werden alle-
maalom zeep geholpen (lees; dà
eenzame stiÍter). Toen besloten
werd niet meer te stiften werd het
zowaar 4-2. Scheidsrechter v. D;
greep een paar keer in op een
enkele praatpaal en lostte dit op.
de zijn bekende manier op.

Knut & Helga (50%).

12. Bauke Dijkstra (B-jun.)
13. Marten Meester (C-jun.)
14, Klaas Voolstra (C-jun.)
15. Sanderv.d. Velde (C-jun.)
16. Ronald Wilkens (C-jun.)
17. Theo Huisman (C-jun.)
18. Jeroen Mulder (D-pup.)
19. Ronald Rodenburg D-pup.)
20. Robbert v.d. Torre(D-pup.)
21. Dennis van Marrum (D-pup.)



Club van 1filv.v. Oldeboorn per 17-í0-1994.

1. Skineskopper (Haaye v.d. hei-
de)
2. Móeke de Bruin (een caÍé in
Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan, Roelof
en Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mijduide-
I'jk)
5. Bogra Sports (de maker van de
bordjes)
6. Zico (Binne Oosterbaan)
7. Jossie (Janco Voolstra)
8. Meesterzuiper (Jan Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel dui-

delijk)
10. Katje (Harm Oosterbaan)
11. lk en mien broer (Kor Mulder
en Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor
BrouweQ
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, SÍeise en Hari<e)
17. D.V. TrqÍee (DouweVenema)
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 Roelof)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse '

Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)

25. Frankie Boy (Frank van
Warmerdam)
26. A+3xH te A. (het andere café)
27. Wobma Fourages (duidelijk
lijkt mij)
28. Anne Nijdam (de trouwste sup-
porter)
29. Black & White (Marcel en
Jikke)
30. Wtrrpasse net op sa'n buordsje
(Catharina, Anet, Anet, Bea)
31. lt Boarnster Kwartet ( Ook een
weddenscfiap WK voetbal 94)
32. Tegelbedrijf Roel HoÍstede
Aldeboarn 05663-1645
33. Martende M0s (alias Wichard.
Postma)
34. "Do Kac-.hel, lk ek kachel"

- (Jubbega5)
35. M. P'laffisk (Melle de Haan)

wlE VOLGT?!?!?

Opgeven kan bijBinne
Oosterbaan tel. 1768, oÍ bijJan
v.d. Woude tel.1772.
De kosten bedragen Í00,-- voor
een heeljaar. Het geld wordt bin-
nen de vereniging besteed voor

. "goede doelen". Er is het afgelo-
pen seizoen o.a. een nieuwe stof-
zuiger, een kalkwagen; ca. 30
nieuwe balbn, stoÍyoor nieuwe
cornervlaggen, een andere afwas-
macfiine en êen kotÍiezetapparaat
voor aangeschaft.

AAN/OVERIVOOR
DE JEUGD VAN
OLDEBOORN.

Er wordt nog steeds regelmatig
buiten de wedstrijden en trainin-
gen om op het sportcomplex
gevoetbald. Hier hebben we als
bestuur geen enkel bezwaar
tegen, aangezien het straatvoet-
bal tegenwoordig bijna overal
onmogelijk is oÍ wordt gemaakt.
De eníge voorwaarde die we hier-
aan stèllen is dat jullie alleen
gebruik mogen maken van verste
speelhelft van het oude veld!!!
De réden hiervan is dat de overi-
ge plekken niet in een dusdanige
staat vêrkeren dat er regelmatig
op kan worden gespeeld. Dus bij
deze de oproep om daar ook niet
op te voetballen. Wij hopen ook
dat de oudefs hun kinderen hierop
willen wijzén. Overigens zouden
we oók lraag zien dat lullie niet in
de netten'van de goals gaan han-
gen. Er blijken links en rechts zoal
weer de nodige gaten in de doel-
netten te zitten, hetgeen binnen-
kort weer een schadepóst gaat
opleveren. Dus ook hierbij graag
jullie medewerking. Als laatste
klacht, en dan houden er ook
maar weer eens mee op,.wif len
we geen fielsers meer op {e
sportvelden zien. He_t zijn voetbal-
velden, geen crossbanen!!!
Verder wensen we jullie nog veel
voetbalolezier.

Bestuur v.v. Oldeboorn.

AUTOVERGOEDING
JEUGDLEDEN BIJ
UITWEDSTRIJDEN. :

Het blijkt toch telkens weer dat niet
iedereen zich aan de te betalen
autovergoedingen houdt. Dus
hierbij dan nog maar een keer;
F-pupillen en E-pupillen:

Í.1,--
D-pupillen Hm A-junioren:

Í'2r'
De leiders dienen vooraf er voor te
zorgen dat het géld wordt ingeza-
meld en evenredig onder de
chaufÍeurs wordt verdeeld! ! !

ZONDAG 12 MAART :

OLDEBOORN 1 - HOUTIGEHAGE 1 
.

14.00 uuR

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

.

WEDSTRIJDBAL AANGEBODEN DOOR:
SMULBOETIEK'T ANKER ALDEBOARN

3

De Jeugdcommissie.



J E U G DS pE LLE I DERp E U G DVOETBALTRAT N E R/SGHE r DSR ECHTE R WOR D E N ?

menavond van'l uur. De kosten
vosï deze cuÍsus: bedragen
sleóts /. 35,.- inclusieÍ litera-
tuur). Het examen bestaat uit mul-
tiple choice vragen. Leeftijd vanaÍ
16 jaar. i:: !

De vereniging Blue Boys tracht
momenteel een cursus voor club-
scheidsrechters te organiseren in

hun clubgebouw. Dit betekent
voor mensen uit Aldeboarn dat ze
niet ver hoeven,te reizen.
Voorwaarde is echter wel dat er
voldoende deelname moet zijn.
Dus geeÍ u z.s.m. op!!!
De cursus jeugdvoetbalspelleider
omvat 24lesuren waarin worden
behandeld de praktijk van spel.
vormen en lesgeven rond dribbe-- len, drijven, passen, trappen,
koppen enz. Er wordt geen exa-
men aÍgenomen. Men onwangt
een certiÍicaat. Kosten bedragen

Í.75,-- ln overleg is er waar-
schijnlijk Íinancieèl via onze ver-
eniging wel een regeling te trefÍen
voor een tegemoetkoming in de

wedstrijd tegen Jubbega 5. Men
kreeg in deze wedstrijd genoeg
kansen maar de bal ging er.

helaas niet in. De koploper
(GAVC) won wel zodat het kam-
pioenschap weer wat verder weg
is. Zondag 19 maart komt GAVC
echter naar Oldeboorn toe en dan
hoop ik dat jullie hun kunnen ver-
slaan zodat het kleine kansje blijÍt
bestaan. Zondag speelt het twee-
de tegen Joure 6. Daar werd er
volgens mij verloren dus zal et nu
moeten worden gewonnen. Mocht
het tweede kampioen willen wor-
den dan mag er helemaal niet
meer punten worden verloren.
Maar volgens rnij zijn er ook spe-
lers voor wie het allemaal niet zo
nodig hoeft. Voor de club is het
echter van groot belang denk
allen maar aan het sportieve maar
ook dat er dan weer een scheids-
rechter door de bond word aange-
wezen.
Over het derde en vierde kan ik
kort zijn omdat zlj de laatste
weken niet in actie kwamen.

De $NVB AJd. Friesland organi: ,

see,( ieder jaar de nodige oplgi:
dingen inzake jeugdspelleiders,
jeugdtrainers, scheidsrechters
e.d. Wij hopen dat er binnen onze
vereniging ook een stel enthou-
siastelingen zijn die bereid zijn om
er met z'n allen voor te zorgen dat
de v.v. Oldeboorn ook in de toe-
komst kan bescfrikken over een
goed kader. Het is voor onze
jeugd met name zeer belangriik
de elemenlaire kennis en vaardig-
heid op een gedegen manier over
te brengen als trainer c.q. leider
(dus tijdens de trainingen en wed-
strijden). Ook zal de KNVB in de
toekomst waarschijnlijk een groter
berqep op de verenigingen moe-
ten doen inzake het zelf aanstel-
len van een scheidsrechter bij
thuiswedstrijden. Hetgeen inhoudt
dat de verenigingqn moeten
beschikken o,ver.cluhscheidsrech-
ters. Ook hiervoor verzorgt de
KNVB cursussen en wel5les-
avonden van drie uur en 1 exa-

Overzicht.
Het eerste behaalde uit de laatste
vier wedstrijden gëen enkel punt
dus zal er wei paniek uitbreken
denk je dan. Maar zowel bestuur
als leiding heeft er nog steeds alle
vertrouwen in. Zo waren er tegen
THOR maar liefst acht spelers
geblesseerd oÍ ziek.
Hun vervangers deden het echter
uitstekend en werd er pas in de
laatste minuut verloren. Johannes
en Sybrand zullen wijnog wel
even moeten missen maar Sietse
en hopelijk Jan V. zullen weer snel
terugkeren. Misschien kunnen de
jongens nog.weldê eerste periode
winnen zodat we aan het einde
van het seizoen nog aan de
nacompetitie kunnen meedoen.
Zondag speell het eerste tegen
Hgqligqhqge en mochten ze hier
een pqntje_tegen pakken dan denk
ik dat wij tevreden moeten zijn.
Volgende week spelen ze tegen
Langezwaag thuis en hopelijk kun-
nen ze dan eindelijk weer twee
punten pakken.
Het tweede verloor de laatste

kosten.
Verder organiseert de KNVB Afd.
Friesland in september wederom
de cursus Jeugdvoetbaltrainer.
Deze cursus duurt ia. 4 maanden
en bestaat uit 20 lessen van drie
uur. Het cursusgeld bedraagt incl.
boeken f .425,-- (lnformatie over
deze cursus staat verderop in dit
clubblad vermeld). Overigens zijn
we op dit moment in bespreking
met verenigingen uit de regio
(Akkrum, GAVC, lrnsum, Warga
en Blue Boys) om een gezam.elij-
ke opgave te doen, zodat deze
cursussen ook in de regio kunnen
worden gehouden.
Dus leden, en een ieder die de
v.v. Oldeboorn een warm hart toe-
draagt, meldt u aah voor een cur-
sus, niet alleen in het belang van
onze,vereniging, maar zeker ook
in uw eigen belang (het opdoen
van kennis en nieuwe ervaringen
etc. op het voetbalgebied).
lnlichtingen en opgave kan bij Piet
Tijsma S. de Grootstr. 26 tel.
1 807.

Zondag moet het derde nagr :. ,

Hallum.en volgende week naar
Beetgum. Het vierde moet zondag
uit tegen SCS en volgende week
naar Nicator.
Nog even over die periode van het
eerste. Als u de standen nakijkt zal
u opvallen dat het eerste al weer
met drie periodes bezig is. Er is
voor ons al bijna geen touw aan
vast te knopen dus is het voor de
supporter al helemaal moelijk.
Daarom geeÍ ik hier de twee wed-
strijden die nog voor de eerste
periode tellen.
Uít tegen Langezwaag en thuis i

tegen Haulerwijk.

TE KOOP.

2 PAAR VOETBALSCHOENEN
MAAT 34ZO GOED ALS NIEUW

PRIJS:/. 1O,--|PAAR

SIMONE HASPELS TEL. 05663-
1 960



RECLAMEBORDEN V.V. OLDEBOORN SETZOEN 1994/1995:

- CAFE MOEKE Oe enuir.r
OLDEBOORN

. FA. RODENBURG
OLDEBOORN

. ARK EN REAU OLDEBOORN
- DURKJE'S TSIISHUSKE
OLDEBOORN

- TRANSPORTBEDRIJF
L. VTSSER

OLDEBOORN
. HORAOLDEBOORN
.BAKKERIJ KAMSTBA
OLDEBOORN

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

OeÍenwedstrijden en Toernooien 1995

- MDM SERVICE
oLDEBOORN/SNEEK
/HARLINGEN

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

. AUTOBEDRIJFW. V.D.
KRIEKE

- FRIESLAND BANK
- RABO BANK
- HOTEL GOERRES
OLDE BOORN

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

- CORAAUTOMATISERING
OLDEBOORN

. FLUID SYSTEMS' DRACHTEN

Zaterdag 29 April
toernooi Heerenveense Boys (El
+ E2 pupillen)

Zondag 21 Mei
veteranentoernooi Boorn bergum
(Vierde)

Donderdag 25 Mei
toernooiAkkrum (D-pup.+ C en B
Junioren)

Vrijdag 26 Mei
toernooi Akkrum (E1 pupillen)
toernooi Aen gwirden (D-pupillen-
zevental)

Zaterdag 10 Juni
toernooi Aengwirden (B+C Jun.
E1,E2,E3 en F1)

Donderdag 10 Augustus
Oosterlittens'1 -, Oldeboorn 1

19.00

LEIDERS OPGELET.
(Herhaalde oproep!!!)
Hierbij een klein verzoekje richting
alle leiders. "Kijk niet alleen wat
vaker in de spiegel, maar zeker
welwat vaker in het vakie
betrefÍende jullie team". Hier ligt
regelmatig inÍormatie/documenta-
tie in, en bij sommigen begint
e.e.a. al behoorlijk "geel" te wor-
den. Dus graag een ieders aan-
dacht!

WIJ FELECITEREN IN
MAART:

6 mrt. Douwe H. Akkerman
17 jaar
8 mrt. Jelmerv.d. Berg
12 jaar
9 mrt. Willem Procee
16 jaar
10 mrt. Tjibbe Meester
39 jaar
12 mrt. Remco Rijskamp
10 jaar
13 mrt. G. Klijn
44 jaar
16 mrt. Binne Oosterbaan
39 jaar
18 mrt. Erwin-Hiemstra
17jaar
19 mrt. Bouke Haspels
35jaar
21 mrt. Siemen Kalsbeek
10 jaar
22mrl. Jan Bethlehem
3Z1aar
24mrl.. Jolle v.d. Krieke
8 jaar
28 mrt. Wietse Huisman 1

5jaar
29 mrt. Ronald Rodenburg
12iaar

Hierbij verzoekt de redaktie
geboortekaarties/overl ijdensbe-
richten/jubilea e.d. m.b.t. de
voetbalclub (bestuur) in te leve-
ren op S. de Grootstr. 26
Oldeboorn (Piet Tijsma).

Dinsdag 15 Augustus Oldeboorn
1 - Joure ZM 1 19.00

Vrijdag 18 Augustus Oldeboorn
1-DTD119.00

Zaterdag Í9 Augustus
Oldeboorn F1 ; Akkrum Fl 10.00
Zalerdag 19 Augustus
Oldeboorn E1 - Akkrum E1 10.00

Zondag 20 Augustus Oldeboorn
1 - Nieuw Roden 1 15.30

Woensdag 23 Augustus Akkrum
2-Oldeboorn119.00
Woensdag 30 Augustus Akkrum
F1 -Oldeboorn F1 18.00
Woensdag 30 Augustus
Oldeboorn 2 - lrnsum 2 19.00

KLEINEREPARATIES/
scl{ADES tNloM HET
SPORTCOMPLEX.

Wanneer u schade o.i.d. consta-
teert op oÍ om het sportcómplex
(zoals ook de kantine en de kleed-
gebourwen) meldt dit dan gaarne
z.s.m. bij Haaye v.d. Heide tel.
1525. Dit geldt ook voor kleine
reparaties/onderhoud e.d. Bij
vodrbaat dank voor een ieders
medewerking.

AANVANG COMPETITIE
sEtzoEN 1995-1996. 

i
De competilie seizoen 1995-1996
gaat van start in het weekend van
2 en 3 september 1995. De beker,
competitie 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
september 1995.

VOETBALSCHOENEN

Wij hebben in de kantine nog
enkele voetbalschoenen liggen.
Deze schoenen zijn te koop voor

f .S,--lpaar. Komt u weekends
rustig eens kijken oÍ er wat bij zit.
De schoenen liggen in het voor-
raadhok bij de Írisdranlíbier e.d.
op de plank boven de koelkast.



Topschutters W Oldeboorn om de beker.

1

2
3
4
5
6
7
I
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

SELECTIEWEDSTRIJDEN
FRIESE JEUGDSELECTIE
ONDER í3 JAAR DON.
DERDAG 30 MAART A.S.
17.30 U. OP SPORTCOM-
PI.EX OLDEBOORN.

Donderdag 30 maart a.s. om
17.30 u. zullen er op ons
Sportcorn plex selectiewedstrijden
voor de Friese Selectie onder 13
jaar gaan plaatsvinden. Er zullen
50 talentvolle spelertjes uitkomen
in 6 wedstrijden van 20 minuten
op 1 veld. Er zal tevens een spe-
ciale keeperstraining worden
gegeven. Voor iedere voetballief-
hebber een "must" om eens bij
deze talentvolle jeugd te komen
kijken.

FVB JUBILEUMBOEK 90..
JAAR FRIES VOETBAL.

Ter gelegenheid van het90-jarig
jubileum van de FVB is er een
gedenkwaardig boekwerk uitge-
bracht over 90 jaar voetbal in
Friesland. Alle Friese verenigin-
gen (dus ook de v.v. Oldeboorn)
komen in dit sctritterende boek-
werk aan bod. Het meer dan 400
pagina's tellende boekwerk met
schitterende Íoto's kost slechts /.
49,75. Mocht er belangstelling zijn
voor dit boek, dan kunt u contact
opnemen met Piet Tijsma tel.
1807 of rechtstreeks de KNVB
Afd. Friesland in Leeuwarden bel-
len tel.058-675500

GEVRAAGD LEIDER F.
PUPILLEN
sEtzoEN 1995-1996
V.V. OLDEBOORN

Voor onze uiterst talentvolle F-
pupillen vragen wijm.i.v. het níeu-
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 ol Piel Tijsma tel. 1 807De
Jeugdcommissie.

FVB-INFOL|JN 058.671 6í 5
(D|VERSE |NFO VtA CAS.
sETTE)

J.Meester
H.Hartmans
W.van Kalsbeek
J.v/d Woude
D.Westerhoven
H.Ament
S.Bergsma
D.H.Akkerman
C.Reitsma
H.Veerman
B.Oosterbaan
J.Akkerman
M.Chapman
R.Dijkstra
B.Haspels
P.Poepjes
J.Witteveen
S.Oosterbaan

Tweedel 3
Tweedel 3
Tweedel 2
Tweede 9
Vierde 9
Vierde I
Tweede 8
Eerste I
Eerste I
Eerste 6
Vierde 5
Derde 5
Derde 4
Vierde 4
Vierde 4
Eerste 4
Derde 3
Eersle 3

P.A.Kalsbeek
W.Postma
S.Akkerman
Platini
H.v/d Meulen
H.Nieuwland
R.ielsma
M.KleeÍstra
J.Visser
J.Tijsma
W,Vink
A.Spoelstra
G.van Kalsbeek
H,v/d Krieke
ioh.Brouwer
J.Bethlenem
W.jager
J.de Boer

Eerste 2
Derde 2
Eerste 2
Derde 2
Tweede 2
Vierde 2
Tweede 2
Vierde 2
Vierde 2
Eerste 2
Derde 1

Derde 1

Tweede 1

Derde 1

Vierde 1

Derde 1

Tweede 1

Vierde

19
20
21

22
23
2:4

25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

6

ZONDAG 19 MAART

OLDEBOORN 1 . LANGEZWAAG 1

14.00 u.

HOOFDSPONSQRS V.V. OLDEBOORN:
* JAC. KNOL 8.V.. TE ALDEBOARN

* FLUID SYSTEMS B.V. TE DRACHTEN

Piet



SPELREGELTOETSEN AMATEURVOETBAL I 994.

scheidsrechter en wijst op een
verdediger, die naast de doelver-
dediger op de doellijn stond, toen
de scheidsrechter Íloot. De
scheidsrechter ziet nu dat hij zich
heeÍt vergist. Hij stuurt de schel-
dende speler van het veld en her-
vat het spel met een:
a) Scheidsrechiersbal
b) Een indirecte vrije schop
wegens buitenspel'
c) Een indirecte vrije schop tegen
partij A i.v.m. het gedrag

van de nummer 11

d) Een directe vrije schop tegen
partijA i.v.m. het gedrag

van de nummer 11

Vraag 3.
Vanuit zijn eigen doelgebied
neemt de doelverdediger een indi-
recte vrije schop wegens buiten-
spel. Hij raakt de bal niet goed,
zodatdeze maar een mèter of 4
verder rolt. De doelverdediger
loopt achter de bal aan, pakt hem
op en wilde vrije schop overne-
men. Wat beslist de scheidsrech-
ler?
a) Een straÍschop wegens hands
b) Een indirecte vrije schop vOor
de tegenpartij (tweemaal

spelen van de bal)
c) De indirecte vrije schop overne-
men
d) Een scheidsrechtersbal

De antwoorden worden vermeld in
het volgende clubblad.

BEKERWEDSTRIJDEN
JEUGDELFTA.ILEN. 

,

be KNVB Afd. Friesland'heeft de
toting verricht voor dê 

.beteri:om-

petities van de diverse jeugd-
teams. De speeldata verschijnen
in het volgende clubblad aange-
zien deze nog niet bekend zijn.

Het betreft de volgende wedstrij-
den:
* Oldeboorn 81 - Harkema O. 81
* Oldeboorn D1 - FC Wolvega Dl
'lrnsum E1 - Oldeboorn E1

Deze keer wederom enkele moei-
lijke arbitrale vraagstukken, die
mogelijk door de echte kenners
wel op te lossen moeten zijn.
Overigens blijft het een uitsteken-
de 2aak wanneer ook alle voetbal-
lers wat meer van de spelregels
op de hoogte zouden zijn.
Voordàt we echter met de nieuwe
vragen losbranden volgen eerst
nog de goede antwoorden van de
vorige keer.
Vraag 1. Antwoord is C. Uit een
directe vrije sctrop kan alleen wor-
den gedoelpunt tegen de ovedre-
dende partij, dus nooit in eigen
doel. Wordt de bal rechtstreeks
(dus ook via de scheidsrechter) in
het eigen doel geschoten van bui-
ten het $raÍschopgebied, dan
moet aan de tegenpart'rjeen
hoekschop worden toegekend -

Vraag 2. Antwoord is A.'Trappen
van een tegenstander, als de bal
niet in het spel of niet in de nabij-
heid is, moet worden bescfiouwd
als een geweldàdige handeling.
Als enige strat komt dan verwijde-
ring van de ovêrtreder in aanmer-
king. Omdat aan anderen dan
deelnemers aan de wedstrijd
gedn.getê én/of 'rode kaart{en)
mag(mogen) worderl. getoond is
antwoord A. de juiste.

Vraag 3. Antwoord is B. De vlag
uj!"h?!dq slaan van de grens-
rechter (op de zijlijn, dus nog bin-
nen het speelveld) wordt

Aantal trdininoen: 22 keer.

1. Jelmer Beimin 21

2. Ate Bergsma 20
Ronald Rodenburg 20
Johannes Watzema 20

5. Jelmerv.d. Berg 17
Jeroen Mulder 17
Robbertv.d. Torre 17

8. Auke Bangma 15
NicoVeld'í5

10. Rene Hiemstra 12
11. Frederik v.d. Wal 1 1

!2. Denlis van Marrum I

beschouwd als een gewelddadige
handeling, omdat er ook sprake iq

van gewelddadig gedragals de -

agressie zich richt op medespe-
lers, de scheidsrechter, een
gren srechter, een toesc-ttouwer
enz. De spelhervatting is dan een
indirecte vriie schop op de plaats
van de overtreding, indien de
overtreding binnen het speelveld
gebeurt. ln dit geval zal het spel
moeten wordert hervat met een
indirecte vrije schop op de zijlijn,
omdat dat de plaats is waarde
aanvaller sloeg.

Dan volgen hier de nieuwe vra-
gen;

Vraag 1.

Een speler, niet tevreden met een
arbitrale beslissing, loopt opzette-
lijk tegen de scheidsrechter op.
Deze onderbreekt het spel en
stuurt de speler van het speelveld.
Hoe wordt het spel hervat?'
a) Een indirecfe vrije schop tegen
de partij van de overtre dende
speler
b) Een directe vrije schop tegen
de partijvan de ove(reder
c) Een scfi êidsrechtersbal
d) De scheidsrechter staakt de
wedstrijd deÍinitieÍ : ,

Vraag2.
De scheidsrecfiter Íluit voor bui-
tenspel. Nummel 11 van de aan-
vallende partij vloekt en scheldt
dujdelijk hoorb"aar tegen de

Wanneer je bent verhinderd, bel
dan tijdig aÍ bijJohan Tijsma tel.
1921. Trainingen gaan aitild
door!!!! Dus ook ín de korte
schoolvakanties!t! Tenzij anders
gemeld door de trainers/leiders.

,j

Trainingsopkomst D-pupillen t/m vrijdag 24 Íebruari.

Sybrand, Cees en Johan.



WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN. 1 1 MAART-26

ZATERDAG 11 MAART.

0550 208IRNSUM 81 - OLDE-
BOORN 81 14.00 U.
0619312 LANGEZWAAG C1 -

OLDEBOORN G1 14.00 U.
0766 404 oLDEBOORN Dl -
HEEG D1 11.00 U.
0963 518:ZANDHUIZEN E1 -
OLDEBOORN E.I 9,30 U.
1081 548 HEERENVEENSE
BOYS E2 - OLDEBOORN E2
10.00 u.
'r034536 oLDEBOORN E3 - 

,

HEERENVEENSE BOYS E5
11.00 u.
1118608oLDEBOORN F1 -

THOR F1 10.00 U.

ZONDAG 12 MAART.
1502801 oLDEBOORN 1 -

HOUTIGEHAGE 1 14.00 U. A.
GOES
1593 818 oLDEBOORN 2 - JOU-
RE 6 12.00 U.
22729?3V\IYKELS HAI-LUM 2 -
OLDEBOORN 31O.OO U.
2306 831 SCSC 3 - OLDE-
BOORN 410.00 U.

ZATERDAG 18 MAART.
0549 208 oLDEBOORN 81 -
I.ANGEZWAAG 8114.OOU
0617 312 DELFSTRAHUIZEN C1
- oLDEBOORN C't,1,1.00 U.
0766404 HJSC D1 -OLDE-

BOORN D1 10.00 U.
OLDEBOORN E1 VRIJ

1084 548 oLDEBOORN E2 -
JOURE E2 11.00 U.
1033 s36 DWP E2 - OLDE-
BOORN E3 9.45 U.
11176088OY1F1 -OLDE-
BOORN Fl 10.00 U.

ZONDAG 19 MAARï.
1502 801 OLDEBOORN 1 - LAN.
GEZWMG 1 14,00 U. S.
FABRIEK
1592 818 oLDEBOORN 2 -
GAVC 412.00 U.
2269 823 BEETGUM 1 - OLDE-
BOORN 314.00 U.
2304 831 NTCATOR 7 - OLDE-
BOORN 4 9.00 U.

ZATERDAG 25 MAART.
OLDEBOORN 81 VRIJ
OLDEBQOBN C1 VRIJ

a766404 oLDEBOORN D1 -

GAVC D1 :11.00 U.
0962 518 oLDEBOORN E1 - MtL-
DAM E1 11.00 U.
1o8o 548 oLDEBOOÈN'E2 -' '
AKKRUM E2 11.00 U.
1035 536 UDTROS E2 - OLDE-
BOORN E310.00 U.
11 19 608 WARGA F1 . OLDE-
BOORN F1 9.15 U

ZONDAG 26 MAART.
1501 801 LANGEZWAAG 1 -

MAART. "

OLDEBOORN 1 14.00 U. K.
BOOTSMA

OLDEBOORN 2 VRIJ
2268823 oLDEBOORN 3 -
SPARTA'59 41.2.00 U.
2299 831 OLDEBOORN 4 - TFS 3
11.00 u.

ZAALVOETBAL APOLLO ENGI.
NEERING OLDEBOORN.

woENSDAc I5.MAARTDE
STUITJOURE. 

:

023 JOURE 2: APOLLO ENGL,
NEERING 1 20.30 U.

tUAANDAG 2Q MAA.RT UTINGE-
RADEELHAL AKKRUM.
023 APOLLO ENGINEERING 1

.IÁNGEZWAAG 2 21.30 U.

. ::a
WOENSDAG 29 MAART DË
STUIT JOURE.
023 HASK. HEBOSTONESs-
APOLLO ENGINEERING 1 19.40
U.

MAANDAG 1O APRIL UTINGE.
RADEELHALAKKRUM. 

.

023 APOLIO ENGINEERING 1

- GAVC 5 21.30 U.

:'
DENK QM pE WEDSTR|JpVER-
SLAGEN!!!!!

s

wlE wtNT ER 13 MEI Í. 1,000,--????

Je krijgt niet elke dag de kans om DUIZEND GULDEN te winnen. Maar ZATERDAG 13 MEt kan het je overko-
men! Het volgende wil n1. het geval; de voetbalvereniging Oldeboorn organiseert een spectaculaire, maar enigs-
zins vreemde loterij. Op deze zaterdag in mei wordt het voetbalveld verdeeld in vele vakken. Eik vak heeÍt een

nummer. Hierna wordt er EEN KOE van secretaris Kees v.d. Velde het veld op gelaten. Daarna is het wachten in
welk vak de koe ZIJN EERSTE GROTE BOODSCHAP doet. En als het nummer van het vak overeenkomt met
uw lotnummer, bent u de trotse bezitter en winnaar van | .1000,-- Om aan een lot te komen hoeft u alleen maar

op zaterdag I april, thuis te wachten, omdat
de loten huis aan huis worden aangeboden.
De prijs van een lot bedraagt /. 10,--. Bijna
geen geld in verhouding tot de hoofdprijs.

Dus koop één oÍ meerdere lot(en) en kom op
ZATERDAG 13 MElA.S. vanaÍ 14.00 UUR
allemaal gezellig richting het Sportcomplex
Oldeboorn om de spannende ontknoping

van deze leuke aktie van de voetbalvereni-
ging Oldeboorn te aanschouwen



WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN
I 99+1 995 V.V. OLDEBOORN.
De volgende bedrijven hebben dit
seizoen reeds een bal aangebo-
den voor een wedstrijd van
Oldeboorn 1. Waarvoor uiteraard
onze hartelijke dank.
* TGV Transport Aldeboarn
* van Elst&Oosterbaan
Accou ntants Leeuwarde n

* Anne Nijdam Oldeboorn
(onze trouwste supportêr)

' Smulboetiek CaÍetaria 't
Anker Aldeboarn

* Fa, Y. Rodenburg Aldeboarn
* Prima Print Aldeboarn
* Hotel Goerres Aldeboarn
. Sup.eÍ Service P.deJager

Aldeboarn
* CaÍé Moeke de Bruin

Aldeboarn
* Rabobank Aldeboarn
Deze wedstrijdballen worden later
gebruikt bij de lagere elÍtallen en

op de trainingen. Zo ziet u maar
dat de aangeboden wedstrijdbal-

KLAVEHJASSEN V.V. OLDEBOORN.

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

ledereen mag deelnemen.

iloTryï?ÍsïïL
:1. 50nd

len niet na 1 keer spelen "verdwij-
nen". Alle elftallen binnen onze
vereniging hebben er op deze
manier plezier van. Dus wilt u in de
toekomst ook een wedstrijdbal
schenken voor een thuiswedstrijd
van Oldeboorn 1 dan kunt u dit
melden bijJan v.d. Woude tel.
1772. Hiewan wordt tevens mel-
ding gemaakt in het programma-
blad, het clubblad en de rest van
het seizoen in de kantine van de
v.v. Oldeboorn. Een wedstrijdbal
kost u f .75,- Hiervoor ontvangt u
van onze penningmeester een
nota, die belastingtechnisch weer
aftrekbaar is van de winst.

PR-kommissie v.v. Oldeboorn.

KN.Vg.

l0 - 14 juli: 12 Ilm 16 jarigen

8 tln t2 jatigen

ffiH*:'*:1"'si::g-^'"€n r'
oEcAr{ljrATtE
D6 kuraus wordt goorganiseerd dooÍ d! rNVB Aídolingcn onde.áuspiciêó van de AídÊling Íechmsche Zakon cn Opleiiiogcn-;
Zêist.

9!E!_VAx_sE_(U8€us
De kuísisten etemenlaire konnis cn vaaÍdigh€id t6 veíschaííon
om lougdsprle?r tc tíah€n bn.to bê€6t.iden bii wadstíaidln.

u!-orr9_v4!_aE_ru8!U9
ln d6 kurs!rs woÍdt voor.l anndac\t heslescl aan dÉ mahiet
wtarop het voetballeh van ds jaugdsprlers vorbeterd kan wo.,
dan. Deamcc wordt voorrl colchrn vrn ,rugdvortball!Ís linverschillendo leeÍtiid6n) bGdortd.
Ujtg.ngspunt is dai d€ icugdvoctballraind l.e?t om ondêrdÊlendir in.h.t vootbalspcl ld€ wodst?iidl ,.nwaz€ rin to veràlen
neáÍ dÊ trahingen €n @g6kc.íd. Ê, ?rl vaêl gêwrÍlt woídenmd g.oepoh i€ugdrpolers, ïevans wordl aàndrcht b!$te6d arnd6 bcaEloiding van hct oveÍi:e ieuqdkàdlr.n het opstcli"n uen
,Gugdptrnnm €.d..

KURSUSOUUR
Da kuBui duurt cd, 4 marnden ên berlart vit 20 lo!$o van 3r^rr. Oe [àdruk in do irilsus:dl (tdarbij tigsrn op do pratriik. Eondral van dr lcauren bsstáat uit th.oÍ,a. O"u.n"""t É do iur"i.t
verplicht om goduí€ndo d. kuísus wrkoliiks ronminrta f uur-bij
êen voelbalvercniginS eêa ijr^ei i.rf,:i.n.lcB le laainén.

KURSUSPLAAÍS
Dêao wordên door dè AÍd6ling.n bcparld, zov€el mogrliik cer,lÍrrl 6en d6 hand van dc woonDlaals van de dcelnerneri. '

@r6rt
De eeíste l6s vhdt m ÊÍif,ctp6 plasts in íêbrur; t99S. D6 kursuswoÍdt wokeliik! op een ávond ot op zatordsgochtgnd gshoudon.
l ovons .ullèn lijdêns een aàntal weken 2 ksJen p", *J"f fÀui"-vind!-n: D9 kurru! 6iddigt in prircipo in @i_+99g lox6mon). lntotlal 20 bipankom3l.n vrn 3 uur.

KUÊSUSGELD nucwtl1,fJ
Het lurrllgeld bodíaagt tl. 35O,OO (sxclusiêt dB benodigd6 Dó to€lalingstoet vindt in píncipo plarrs op y!iiiE!=4É!!!rg!!
lcoíbo€k.n) an aal via de vereniging in íek€ning couÍ.nt woÍd6n lg9f
verÍekend. Vóóí aanvang van do kuísus dí€nl het inschÍi,Ígeld ad
ll. 2t,e- t! u'oíden voldí.f, op gr\::Lxenno 873341 van dc Mochl na de toêlrting3lest bliikon dal ct mreí k6nddaten zrjn dan
KNVB AÍdóling Fíi.El.nd, m.v.v. J.V.T..

BOÊKENLIJSÏ
D€ book6hliist .el bit aanvang van de kurgus bokend Oemaakt
wddsn, Hol bo.ksnoold brdÍrÀgt cr, ll. 76,00. Dr lr@loh Êeh kándidrat krn op gíond vrn .itó slrrÍltst bil d. KNVB de
kunnen op da eorsle l€3dag togon konlànt. b.raling bii do t!í- tociàng tot d6 kurlus wo.do^ gowriggrd (dil t.r bêooÍdêting vàn
susloidér woÍd.n gekochl, indiên dê bcstêll4lt vooíaÍ is ingelè- het beltuur van d6 rÍdlling). ln dit g!v.l volgt gêcn'rGstiiutie van
veÍd.

llgcll8lJ!lltc

het inschriiígêld.

Oa inschrtving sttat opeh vooÍ h6n. die tenminst6 18 jear ziin en Het diplomá "Jougdvo€tbalt6inlr' woídt lorgrkóod .an hen, dic
d6nl t. goschi€den mrddels r.n inschrijíío.muliÈr bii do KNVB aan dê êiEen, voÍv.l ln het oplsidingsprogÍ.mmr, hlbbcn voldlrir.
Aídoling Friasbnd, Het oploidinotp.ogramma wo.dt .an hrt.bc$n. ven dá kursus

$to!Íeiht. Htt diplo6! o€.lt rÊcht om nr verkÍsgÈn,licsntio 9p t.
Bii het inschÍiifíormulior. vooÍliên vsn a€n Íêcente pasÍolo, dien.lredan alg train€r v'n isugd3ptbt''
to woÍdqn govoogd:
- oqt voíllaíDrg vad hoi lirbbosluur, drt d6 ráírmotílè, fi do

gclagonhdd ia om gcduílnd! dr kuÍlu' tonmínato I nrral
poí woat crn grolp icugdtpolors te tíornan.

Do irechriryirrgskostoó, sd í1. 25,00 dianên voor d6 sluitingsdatum
te u iin voldaon áeh de I(NVB Aldoli[g Fíio6land te LsouwaÍdon op
groÍckcningnummsr 873341,
Dc inschíiiving voor d. kursus Jolgdvoslbaltírtneí sluil op lO
itru.ri 1995

N,8.i Dê kuíEus stelt hogr íysickc Gison .an de daeln€m€ís_ U
dilht oosd gctraind tc aiin. Rrtdplqqg €ventuool 6cn spor!
oedisch advioccentrum |SMAI in dr Ícoio oí do {soor0m.-
dischr .íd.ling vln d! KNVB. lndi€n tiid6n! d. kuíru3
bliilt dàt u hi€r voldort aan do tysioks voo.waa.de, kunt u
uitgaslotan wordcn vrn hot volgen van d6 kuísus,

ïOÉLATING
Tot do kuBu6 woídeh to6g.lat6n .ij. di!:

1. voldoan lvoldaàn habbgn) aEn d€ voorwsàÍd.n, di€ hier.
bovln ga3l.ld tiin;

2. 6on tost op hot gebiGd vrn vostbrlvra.digh€irj met vol-
docndc Írsullrei hcbbcn rlgiicgd;

3. in s.n goapÍok duidalijk lunhrn mrlan drt votdoends
motivrlF 6n rchtorgrond aanw€zig is m iruodspêlêÍg le
trlinen rn ta bogelqidsn.

It

Al/./4 t,;r4L*t

l? - 21 juli:
lJ,--,za.c K N .V g. All. F^"aatat
ul:05? - OSS00 4à.,;;,r *it

l*t níotll dat msximasl bn woíd€n tocgaltten dan kílgon díc

krndidaton vooÍílng biJ pb6tsing op dc lwgus wc,kÊ ó.. all.
ioschíívingsvooíwtaídoh hcbb€n voldran.



ZONDAE gENIOREN (5I)
HOOFDKLA9 (ED1 )

1 flOBUR 1

2 HOUTI6EHA6E 1

3 THOR 1:

4 LANGEZIJAAG 1

5 UD1R09 1

. 6 DE I,JESTHOEK 'l

7 SPORÍ VEREENÍ 1

8 HÊULERI,J I JK 1

* 9 OLDËBOORN 1

18 DLêCK BOYS 1

11 lrARBA 1

1? LANGUEER , 1

ZONDA6 SENIORÉN (51)
HOOFD(LAs TEOÍ )

1 LANGEZL'AA6
A SPORT VEREEI{T
] HOUTIGEHá68
4 UDIRos',5 ROBUR
ó BLACK 8OY9
7 DE I,IESTHOEK
8 UAR6A
9 HAULERI.IIJI{

1O THOR
11 LAN6IT'EER

*1 E OLDEEOORN

TOTAAL STAND ZONDAG SENIOREN (51)
65 PT V T HOOFDKLAS (EO1)

PER I ODE .I

Ë5PT V Ï
ZONDA6 5ENICREN (51)
H00FD(LA5 ( 801 l

1 UDIROS
E ROBUR :I

3 HOUTIGEHAGE 1

4 THOR 1.
5 SPORï VÉREENT 1

ó LANGEZI||AAG 1

7 BLACX BOYS 1

8 HAULÉRI,'}JK 
.. 

1

9 IIAREA 1

10 DE I.}ESTHOEK 1

r1 1 0LDE800RN 1

13 LANGI,JÊER 1

ZONDA6 SENIOREN (51]
RE5.4E XLASsE Ë (E2])

1 R.8.5. 7
? I'ARGA 1
5 :BqETEUtl
4 6.A.V,C.
5 SPARTA'5?
ó FRIESLAND
7 I.IYI{ÊLÉ HALLUH 2

E L.A.C, FRI5IA 6
T 9 OLDEBOORN ]

1O ST,ANNAPAROCHlE 4

zATERDA6 C-JUl{l0REl{ (04)
3E KLAssE G (]1A)

1 UDIRos c1
? NIEUTJÊsCHOOÏ CE
3 DELFSTRAHUIZEN Cí
4 HÊERËNV.BOYS CE

5 FC Í,]0LVEEA Cz
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: 17.Ltl.?5 90 JAAR FRIES VOETBAL

Onder deze titel is het jubileumboek in december 1994 versche-

nen. Een .jubileumboek wat geen voetbalÍan mag missen'

Hans Bakker, oud'.iournalist en oud-P,R.-man van de gemeente

Leeuwarden heeÍt hieraan gedurende een tweetal jaren met een

enoÍme inzet gewerkt.
Het is een schitterend boekwerk gewoÍden, waarin de geschiede:

nis van 9O iaar voetbal in Friesland op een vooítreffeliike wijze is

beschreven. Tevens is hierin van iedere veld- of zaalvoetbalvereni-

ging in Friesland van pagina opgenomen met speciÍieke bijzonder'

heden van die vereniging.
Voor de prijs hoeÍt u het niet te laten. De kostprijs is bepaald op

fl. 49,75.
U kunt uet iubileumboek bestellen bij het bondsburo van de

K.N.V.B. AÍdeling Friesland, teleÍoon 058-6755OO.
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