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KOPIE
INLEVEREN VOOR

lnmiddals is alweer één van de
- laatste edities van ons cluborgaan

bijjullie door de bus gegleden en
kunnen we alvast vooruit gaan kij-
ken naar het volgend seizoen.
Acfiter de schermen wordt reeds
druk gewerkt om e.e.a. voor vol-
gend seizoen weer in goede banen
te leiden. Voor de gehele club bete-
kent het dat er m.i.v. van het nieuwe
seizoen sprake is van een geheel
nieuw beleidsplan, welke gepresen-
leerd zalworden op de Algemen
Ledenvergadering op 30 juni a.s.

' om 20.00 u. in de kantine. Voor de
huidige redaktie betekent dit einde
verhaal, aangezien ik een andere
Íunktie ga vervullen. Gelukkig is er
in de vakature reeds gedeeltelijk
voorzien. Harm Oosterbaan gaat
m.i.v. het nieuwe seizoen het redak-
tionele "gebeuren" onder zijn hoede
nemen. Kanttekening hierbij is ove-
rigens wel dat er enige typistes en
vaste medewerkers (schrijvers) bij
moeten komen, zodat niet al hêt
werk voor rekening van Harm komt.
Het inleveradres wordt dus m.i.v.
het nieuwe seizoen
Swettebuorren 291

Overigens is het lopende seizoen
nog niet ten einde. Er volgen in de
maanden mei en juni nog enkele
grote aktiviteiten. Zo is er komende
zaterdag 13 meia.s. de "(iBÍlIE
KOE-AKTIE" vanaÍ 14.00 uur op
het Sportcomplex. Dit mag u niet
missen!!!Verder zijn er nog
Jeugdaktiviteiten, zoals daar zijn op
27 mei a.s. de Nationale
Jeugdvoetbaldag 1995 in de Kuip in
Rotterdam waar we met een groot
aantaljeugdspelers naar toe gaan,
evenals het grote Eurovoetbal toer-

Van de Redaktie

nooi welke op Vrijdag 2 juni aan-
vangt in het Abe Lenstra Stadion en
waar clubs als s.c. Heerenveen A1
en AJAX A1 acte de présence zullen
geven. Het klapstuk voor onze jong-
ste jeugd zal zijn het Grote
lndianenkampweekend, welke zal
worden gehouden in het weekend
van 17 en 1 8 juni op ons
Sportcomplex. Voor de senioren en
de oudere jeugd is er als vanouds
de Feestelijke Afsluiting op zaterdag
24 juni. VanaÍ 19.00 uur zat er door
Ald Boarn-1 spilers worden gestre-
den in een onderling duel, waarna
men de gehele avond nog kan
nababbelen onder het genot van
een barbequehapje en diverse nat-
jes en de nodige muzikale nootjes.
Het seizoen zal op vrijdag 30 juni
deÍinitief worden afgesloten met de
Algemene Ledenvergadering om
20.00 u. in de kantine, alwaar ook
het nieuwe beleidsplan zalworden
gepresenteerd. Het lag in de bedoe-
ling om in deze editie de nieuwe
indeling van de jeugdteams voor het
komend ssizoen te presenteren.
Helaas kwam er een kink in de kabel
m.b.t. de indeling van onze E-pupil-
len. Hopelijk kunnen we in de eerst-
volgende editie de deÍinitieve
indeling bekend maken. Rest mij
nog om alle leiders/aanvoerders of
wie dan ook te vragen om egn "kort"
overzicht te schrijven m.b.t. het
aÍgelopen seizoen, en dit z.s.m. in te
leveren op het redaktie adres. Veel
voetbauÍeestplezier de komende
weken toegewenst.
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Apollo Engineering.

Het seizoen zit er weer op. De
laatste 3 wedstrijden leverden
drie punten op, zodat we op de 3e
plaats in de competitie zijn geeïn-
digd. Een knap resultaat van een
team dat als ze volledig waren
geweest, zelfs wel kampioensas-
piraties mag/moet hebben.
Helaas zijn we bijna nooit volle-
dig, zoals in dê wedstrijd tegen H.
Hebostones 8, welke dan ook
prompt verlcjren ging. lnterim-
inlerim coach Haaye v.d. H. zag
W. van Kalsbeek en K. Reitsma
ieder twee keer scoren en ook H.
Hebo hielp mee door een e.d-tje
te scoren. Onze volgende interim-
interim coach Klaas Postma zag
niet veel van de wedstrijd tegen
GAVC, doordat hij al snel met
Janco v.d. Heide naar de dokter
moest om een hoofdwond te laten
hechten. Ook Dick Westerhoven
haalde het einde niet vanwege
een verzwikÍ enkel. De eindstand
werd toch nog 4-4 (Kees Reitsma
3x en Anne Jan Hoekstra 1x).
Geen goals van Willem van K.
deze keer, aangezien hijJanco

Oldeboornl-UdirosI
Zondag 23 april moesten we thuis
spelen tegen Udiros. Aangezien
we de punten hard nodig hadden
om uit degradatienood te blijven
gingen we met volle moed hel
veld op. Meteen in de eerste helft
hadden we al een goede kans.
Hel was Pieter Poepjes die de bal
veroverde en op doel schoot. De
keeper van Udiros had moeite met
de balmaar pakte hem toch nog in
tweede instantie. Na veel kansen
over en weer was het Kees
Reitsma met een goede kans die
helaas mis ging. Udiros kreeg ook
nog een paar goede kansen, maar
benutte deze gelukkig niet. Zo gin-
gen we de rust in met 0-0. Na het
bakkíe thee was het Oldeboorn
die veel sterker was en dit leidde
ook tot wat kansen waarvan
August er 1 benutte. We wisten
dat er meer in zat en begonnen de
druk op te voeren. Na een goede
combinatie was het Douwe Hein
Akkerman die uit een onmogelijke

als keeper mocht vervangen. De
laatste wedstrijd tegen Noord
Hebostones 6 wàg de enige echte
interim-coach weer aanwezig en
wel als coach/speler. Het resultaal
was duidelijk.merkbaar, 7-2 winst.
Nadat Kees Reitsma wederom 3x
had gescoord, konden we alle-
maaleven gaan rusten en Willem
van K. even laten "pielen". Toen
deze ook 3 keer gescoord had
begon het teamwork weer. Ook
Anne Jan pikte zijn goaltje weer
mee. Topscorer is Kees Reitsma
geworden met 26 doelpunten, op
eerbiedige achterstand gevolgd
door Willem van Kalsbeek met 18
doelpunten. De verdere doelpun-
tenmakers waren dit seizoen;
Henk v.d. Meulen 13x, Anne Jan
Hoekstra 12x, Gerke van
Kalsbeek 1'1x, Dick Westerhoven
en Binne Oosterbaan 7x en Piet
Tijsma 6x. (Wie heeÍt er overigens
het honderdste doelpunt ges-
coord? Red.).
Tot volgend seizoen met een
andere leider aan het roer.

Binne

hoek een best schot op de keeper
aÍvuurde maar hij zag deze net
vanaÍ de lijn worden gehaald. Niet
veel later was het Henrico
Veerman die Jan v.d. Woude de
diepte in stuurde, deze verzorgde
een prima voorzet die met een
geweldige zweeÍduik door Cees
Reitsma achter de keeper werd
geplaatst. Na nog een kleine 10
min. te hebben gespeeld was het
de scheidsrechter die aÍÍloot. We
waren natuurlijk benieuwd hoe
Black Boys had gespeeld, en toen
hoorden we dat ze 1-1 hadden
gespeeld, zodat we niet meer
konden degraderen. Zo kunnen
we de competitie rustig uitspelen
en volgend jaar overnieuw begin-
nen.

Arum Dl - Oldeboorn Dl

Dinsdag 2 mei. Wij moesten naar
Arum. De eerste helft moest ik
(Nico) eruit. Zijmaakten de eerste
3 goals, toen wijwe tikten er 2in.
Toen was het pauze. Thee en
weer spelen. Ze gingen er hardt
tegenaan. Ze hebben wel veel
kansen gehad maar wij kregen de
bal ook wel vaak maar dan waren
er jongens bij die drukten en dat
was niet leuk. Johannes was
geblesseerd (nog meer pech) het
was 6-2 voor Arum. Daarna dou-
chen. ln de kantine was ook een
voetbaltaÍel.

Groetjes Nico Veld.

Oldeboorn D1 -
Wolvega D1

Maandag 10 aprilmoesten we
voor de beker voetballen tegen
Wolvega. We begonnen redelijk
maar dat veranderde toen we een
goal tegen kregen 0-1. Toen ging
het heel makkelijk voor Wolvega
0-2 0-3 0-4 rust. ln de rust ging
Jelmer voor en ik achter want we
hadden toch alverloren 0-5 0-6 0-
7 0-10 0-1 1 . Einde.

Robbert v.d. Torre.

Oldeboorn - Woudsend
1-4

I april om 11.00 uur moesten we
tegen Woudsend spelen. Het was
mooi weer om te voetballen. We
hadden eerst de wind mee. Na een
paar kansen werd het 1-0. Dit
doelpunt werd gescoord door
Robbert. De tweede helft hadden
we de wind tegen en veel tegen-
slag. Woudsend scoorde 4 goals.
Wijkwamen er bijna niet meer
aan. Helaas pindakaas 1-4.
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Oldeboorn 3 - Friesland 6 Zondag 30 april,

Bijzonder goede morgen luiste-
raars en kijkers. Er wordt weer
gevoetbald jawel op Koninklijke
verjaardag nog wel. Maar geen
gezeur, mooiweer en niet verge-
ten spelen we voor het eerst op
het hoofdveld (als ie altijd aanwe-
zig bent weet ie dat er voor de 2e
madop hooÍdveld werd
gespeeld). Zoals u weel was
Nintendo er ook weer na een tijd-
je weg geweest, zoals u weet de
lieÍde is over. Nu even niet over
de liefde maar over het voetbal-
len, ten eerste heb ik geen ver-
stand van voetbal en ten tweede
heb ik geen verstand van lieÍde.
Wist u overigens dat ik 23 april
mijn come back maakte als voet-
baller. Zaterdag 22 april kreeg ik
bericht van leider Marcel dat ik
om 9 uur in de box moest zijn om
een wedstrijd te spelen tegen de
koeien van boer Jansma. Om 9
uur arriveerde ik helaas waren er
geen koeien. Nou daar gaan wê
w6er, nu even over de wedstrijd.
We spelen (was niet
leesbaar, red.) en stonden binnen

Oldeboorn4-TFS3

Zondag 26 maart moesten we
têgên TFS voetballen in
Oldeboorn. Na een koppie koÍÍie
en wat te hebben bijgepraat gin-
gen we ons verkleden. Het was
mod voetbalweer en het veld lag
er goed bij (onderscfiat je zwager
niet, red.). Na ons wat te hebben
warm gelopen begon de wedstrijd.
Wij hadden meteen het beste van
het spel, en dit resulteerde dan
ook meteen in 3 goals. Na deze 3
goals sloop de gemakzucht wat in
de ploeg. Dit leidde er toe dat TFS
beter in het spelkwam en wijach'
ter wat onder druk kwamen te
staan. Nog voor de rust maakten
zijtwee goals. Het rustzingjaal
lcwam voor ons dan ook niet onge-
legen. ln de rust konden we weer
wat op krachten komen. Na de
rust was het andermaal TFS dat
het beste van het spel liet zien.

een half uur met 0-3 achter. Maar
na een bakje thee werd er goed
vergaderd hoe het in de tweede
helft wel rno€st. En inderdaad er
werd beter gevoetbald zodat de
eindstand 3-4 werdt. Dit was een
verslagje van uw eigen Nintendo.

Hoogachtend Nintendo.

Helaas is dit nog niet het einde
van het verslag er moetên nog
enkele dingen worden vermeld.
Wst u dat Leo Hamburger thuis
opleidingen vezorgd als ndoe het
zelvern. Janco Voolstra heett zich
inmiddels reeds aangemeld. Wist
u dat Jan van Jelke 25 iaar lid is

' van de v.v. Oldeboorn en als belo-
ning mag Jan van Jelke elke week
als Pupilvan de Week optreden.
Wist u dat de wedstrijdbalwas
aangeboden door
MobieleÍlessenbar PIPO uit
Akkrum. Wist u dat het derde vol-
gend jaar nieuwe trainingspakken
krijgt van????? (hier was mijns
inziens een beetje @nsuur op z'n
plaats, red.). Wist u dat het derde

Maar het was Oldeboorn dat er
een paar keer goed uitkwam, dit
resulteerde in een goal. Vlak hier-
na maakte TFS een goal, zodat
het verschil 1 goal voor ons bleef.
TFS bleef in de slotvase van de
wedstrijd fel doorgaan. Dit leverde
bij ons hier en daar wel wat span-
ningen op, en er vielen ook wat
onvertogen woorden. Maar we lie-
ten ons achter niet meer veras-
sen. Onze voorhoede bleef scherp
en ze knalden er nog 1 in, zodat
het verschil op 2 goals kwam. ln
de laatste minuut kregen we nog
een hoekschop en Jan de Jong
ging mee naar voren. Hij schoorde
deze keer voor Oldeboorn in
plaats van legen. Hierdoor kwam
de eindstand op 6-3 voor ons.

volgend jaar een nieuwe keeper
heeft. Dames en heren wij stellen
u voor NaÍ Naf. Hij wou niet dat z'n
echte naam zou worden geplaatst,
maar een klein hintje hij doet in
brood. Wist u dat het derde in juni
een oefenwedstrijd speelt in
Oldeboorn togen een kroegploeg
uit Hilversum. Wist u dat Johan
Fokkema volgend jaar lijder wordt
van het derde omdat het streven
bij het tweede te hoog voor hem is
gegrepen. Wist u dat er enkele
mensen in Oldeboorn last hebben
van opgezwollen oogjes, or.ndat
ze met een vergrootglas vrijdag 's
avonds voor het kleine blokje
Filmnet zitten. Wist u dal de
gebroeders v.d. Krieke een onder-
linge weddenschap hebben wie
het snelst na de wedstrijd onder
de douche staat, hiervoor hebben
de gebroeders alles over, want er
wordt tijdens de wedstrijd zoveel
kracht gespaard om maar snel
onder die doucfie te kunnen
komen.

Hoogachtend (2e keer) Nintendo.

AANVANG COMPETITIE
sErzoEN 1995-1996.

De competitie seizoen 1995-1996
gaat van start in het weekend van
2 en 3 september 1995. De
bekercompetitie seizoen 1 995-
1996 start op midweekse avon-
den in de week 4Um7 september
1995 en mogelijk in de week 11

Vm 14 september 1995.

MEDEDELING VOOR HET
KANTINEPERSONEEL.

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

,J
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Jan de Boer.

de kantinec-ommissie.



VERSLAGEN OLDEBOORN 4.

Enkele weken terug kwamen er
enkele noodkreten biide redaktie
binnen vanuit het "ouwe sterren-
team", te weten Oldeboorn 4. Het
bleek dat er als een bezetene aan
werd gewerkt om iedere week een
verslag aan te leveren, maar dat
er maar bitter weinig werd
geplaatst in het cluborgaan. De
redaktie, volledig over z'n toeren,
gelijk alle binnengekomen versla-
gen er bijzoeken, alle recente
clubbladen doorneuzen en jawel
hoor het verslag van de helft van
Knut & Helga is door de redaktie
nooit geplaatst (en overigens ook
onvindbaar). Overigens is er enke-
le edities terug wel een verslag
van de andere helft van Knut &
Helga geplaatst, zodat deze helft
dus geen klagen heeÍt. Maar ja die

Oldeboorn - Oudeg a 5-2 Woensdag

Oldeboorn had de aftÍap, Na ca.
15 minuten scoorde Oudega het
eerste doelpunt. Vlak daarna
kwam de bal recht voor mijn voe-
ten en ik kon de bal zomaar in het
doel schieten 1-1 . ln de tweede
helÍt scoorde Oudega vanuit een
corner 1-2. Nu moesten we er
weer tegenaan. En dat deden we
ook. lk kreeg de bal weer voor en
ik zag dat de keeper ver uit z'n
doel stond. lk schoot de bal met
een boog over de keeper.
Doelpunt 2-2.De balwerd weer
op de middenstip gelegd. Nu
begonnen we echt te jagen. We
kregen de balweer in het bezit.
Toen schoot een van ons de bal

andere helft is nogal wat Íorser uit
de kluiten gewassen, dus daar
krijgt de redaktie bruin/geel door-
lopen tanga slips van, maar kan
op dit moment alleen maar zeg-
gen....sorry...Wat de straÍ zal wor-
den voor de redaktie, zullen we
binnenkort waarschijnlijk dan wel
merken (gelukkíg heeÍt de per-
soon in kwestie zijn werkkring ver-
plaatst naar Heerenveen, zodat de
redaktie op de doordeweekse
dagen zich tot ca. 17.00 u. op
straat durft te vertonen, maar
daarna snel weer van het straatto-
neel verdwijnt, om niet eerder
weer te verschijnen dan de vol-
gende morgen).

100 maal excuses en 101

Dalmatiërs (oÍ zoiets).

19 april.

tegen de keeper van Oudega die
liet de ballos en Jelmer Bijmin kon
hem zo in het doel scfiieten 3-2.
Oudega had de aÍtrap en brak uit
en toen scoorden ze bijna een
doelpunt maar onze keeper was
paraat. Nu gingen wij weer tot de
aanval over. Ate gaÍ een voorzel
aan Robbert die nam de bal mee
en scoorde keurig 4-2. Nu kregen
we vleugels we bleven aanvallen.
Toen was het weer raak Jelmer
Bijmin maakte de wedstrijd af en
scoorde 5-2.

René Hiemstra

WIJ FELECITEREN IN MEI:

1 mei Anne Jan Hoekstra 30 jaar
2 mei Hans Brandsma 53 jaar
5 mei Thomas Voolstra 36 jaar
6 mei Gerke Van Kalsbeek 29 jaar
10 mei Bouke P. Kleefstra 10 jaar
13 mei Klaas Postma 36 jaar
14 mei Erik v.d. Krieke 19 jaar
16 mei Karin Roclenburg 9 jaar
18 mei Frederik v.d. Wal 11 jaar
19 mei Daniël Kamstra 7 jaar
19 mei Siemen W. de Vries 24 jaar
20 mei Anno Huisman 7 jaar
2'l mei Jelmer Beimin 11 jaar
26 mei Haaye v.d. Heide 49 jaar
28 mei Jan Visser 26 jaar
29 mei Jasper Boerhof Sjaar
29 mei Aaltsen Bergsma 7 iaar
30 mei Broer Voolstra 17 jaar

Hierbij verzoekt de redaktie
geboortekaartjes/overlijdensbe-
richten/jubilea e.d. m.b.t. de voet-
balclub (bestuur) in te leveren op
S. de Grootstr. 26 Oldeboorn
(Piet Tijsma).

INTERFJOETJES

Ziin er nog lieÍhebbers die het
beruchte "lnterfjoetje" willen
invullen? ln de kantine zijn
vragenlijsten te verkrijgen.
Deze liggen in de bestuurs-
kamer. Vraag gerust Harm of
Piet even.

SPEKTAKEL SPEKTAKEL SPEKTAKEL!!!!

KOM ZATERDAG 13 MEI A.S. OM 14.00 UUR ALLEMAAL NAAR HET SPORTCOMPLEX OM DAAR DE GRO-
TE VERLOTING VAN DE V.V. OLDEBOORN TE AANSCHOUWEN. WAAR LEGT DE KOE VAN ONZE

SECRETARIS KEES V.D. VELDE ZIJN ''GROTE 1.OOO,- BOODSCHAP''?

ER ZIJN NOG ENKELE LOTEN A 10,--lST. VERKRTJGBAAR BtJ ONZE PENNTNGMEESTER
BINNE OOSTERBAAN TEL. 1768.

KOOPT BIJ ONZE
ADVERTEERDERS!!!
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Elftalindeling senioren seizoen 1 995/1 996 v.v. Oldeboorn. (Voorlopig).

A- en B-selectie:

1. D.H. Akkerman
2. S.T. Akkerman
3. A. Faber
4. W. Huisman
5. P.A. Kalsbeek
6. S. Oosterbaan
7. Joh. Poepjes
8. P. Poepjes
9. C. Reitsma
10. J. Tijsma
11. S. Veenstra
12. H. Veerman
13. J. Visser
'!4. J. Voolstra
15. S.W. de Vries
16. R. van Warmerdam
17. E. v.d. Woude
18. J. v.d. Woude
19. J. Witteveen
20. R. Jelsma
2l.S.deRoos'
22. S. Vink
23. E. Quarré
24.G.van Kalsbeek
25. W. Jager
26. J, Werda
27.W. Postma
28. J. Meester
29. Y. Sinnema
30. J. Klompmaker
31. L. Hamburg
32. H. v.d. Meulen
33. J. Braaksma
34. J. Akkerman
35. H. Ament

Hierbij doen wijnogmaals een
beroep op een ieder om thuis
beter je spullen te @nlrolêren,
want momenteel ligt er alweer
een stapel kleding waar Witte
Reus z'n handen niet voor
omdraait. Dus N!JJ99E-DE
ALLERLAATSTE KEER: de kle-
ding blijft ongeveer 2 WEKEN lig-
gen in de kantine, daarna wordt
het gewassen en ingeleverd bij
Janske Brouwer voor verzending
naar Roemenië. Helaas waren er
de vorige keer klachten binnen
gekomen dat er kleding uit de
kantine was verdwenen. Deze
kleding heeft daar waarschijnlijk

Deze twee elftallen zullen zoveel
rnogelijk tweemaal per week gaan
trainen. Het is overigens duidelijk
dat er geen 35 spelers in twee elË
tallen kunnen spelen. Voor twee
elftallen ziin er zondag's minimaal
26 spelers nodig. De rest zal er
dan ook rekening mee moeten
houden dat men in het derde of
vierde elftal moet spelen.

Voor de A-selectie blijft Harm
Oosterbaan leider.
Hoofdtrainer Bonne de Vries ffaint
op dinsdag en vrijdag de A-selec-
tie. En tevens op dinsdag de B-
selectie incJ. de A-iunioren.
De B-selectie en de A-junioren

-trainen 
ook op donderdagavond.

Voor het invullen van het trainer-
schap wordt momenteel nog over-
leg gevoerd.
Ook zijn we nog in onderhandeling
over het leiderschap van de B-
selectie. Hierover hopelijk binnen-
kort meer.
3e en 4,e elftal:

1. J. Bethlehem
2. W. van Kalsbeek

' 3. C. Mulder
4. H. Vink
5. Je. Visser?
6. M. Veerman
7. J. v.d. Vlugt
8. M. Chapman?
9. E. v.d. Krieke

weken en weken gelegen.
Overigens is er in de vorige club-
bladen ook reeds melding van
bovenstaande gemaakt. Dus alle
leden konden hiervan op de hoog-

' te zijn. Nogmaals ook hier geldt;
een stukje discipline opbrengen
om na iedere training/wedstrijd je
voetbaltas en andere kledingza-
ken goed te controleren,
want...weg is weg (echter wel voor
een goed doel).

10. H. v.d. Krieke
11. K. Akkermans
12. S. Bergsma
13. Joh. Brouwer
14. B. Haspels
15. M. KleeÍstra
16. T" Meester
17. H. Nieuwland
18. U. Nijholt
19. B. Oosterbaan
20. D. Valk
21. T. Voolstra
22.D. Westerhoven
23. R. Dijkstra
24. G. Klijn
25.H. Hartmans
26. J. de Boer
27. J. de Jong
28. Joh. Poepjes
29. R. de Vries?
30. F. Goenes

Deze elftallen zullen worden aan-
gevuld met de "aÍvallers" uit de B-
selectie.
Overigens is er op DINSDAG 23
MEI A.S. OM 20.30 U. een
bespreking in de kantíne met de
spelers van deze twee elftallen om
tot een verdeling te komen in een
derde en een vierde elftal. ledere
speler heeft hiervan persoonlijk
een uitnodiging ontvangen.
De leider van het nieuwe derde
elftal zalJohan Fokkema worden.
Klaas Akkermans blijft leider van
het vierde elftal.

SCHEIDSRECHTERS
GEZOCHT!!t!

Wij zijn nog steeds op zoek naar
meerdere scheidsrechters op zon-
dag voor onze elftallen (2el3e en
,[e). 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 maarn. Hopelijk staan
er dan wel andere kandidaten
klaar om de wedstrijden te leiden.
Zo niet, dan hebben deze elftallen
een probleem. Dus mensen kom
uit die luie stoel en neem eens lek-
ker de fluit ter hand.

t?

ACHTEBGEBLEVEN KLEDING tN DE KANTINEIKLEED.
KAMERS.
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het bestuur



Voorstel trainingstijden v.v. Oldeboorn 1995-1996.

A-selectie = 1e elftal + 2e elÍtal (20 spelers)
B-selectie = 2e elftal + A-jun. (22 spelers = 8 sen. + 14 A's)

A-selektie + B-selektie = 28 spelers voor 1e en 2e elftal.

Dag

Heren Senioren,
schaam jullie!

Toen de B-junioren na de paasda-
gen, op dinsdag 18 april, moesten
voetballen dienden zijzich om te
kleden in een kleedbox gelijk een
zwiinestal!
Overal modder en gras, waar-
schijnlijk worden voetbalschoenen
in de box uitgeklopt (en in de was-
bak schoongespoeld?) en plastic
bekertjes lagen her en der ver-
spreid.

ls djl nu nodig !!

Bij de jeugdspelers wordt er regel-
matig gecontroleerd, maar dat lijkt
ook bijde senioren geen overbodi-
ge luxe!
Heren, werp afvalin de daarvoor
bestemde aÍvalbak en haal de
trekker even over de vloer.
Het is welzo Íijn om je in een
SCHONE box om le kunnen kle-
den, oÍ niet soms!?

LEIDER
APOLLO ENGINEERING

GEZOCHT!!!!!
Voor onze zaalvoetbalafdeling
(Apollo Engineering) zoeken we
voor het nieuwe seizoen een nieu-
we leider aangezien Binne
Oosterbaan deze baan er dit sei-
zoen "maar even bij moest doen"
en hij voor de club al genoeg
werkzaamheden verricht. Dus wie
verlost onze penningmeester van
dezelaak?? Veel werk Ís het niet.
Een paar spelers aanzeggen voor
de wedstrijden en tudens de wed-
strijd de coaching doen (2 x 20
minuten) en het wedstrijdÍormulier
even invullen, c'est la.

Gaarne aanmelden bij Binne
Oosterbaan tel. 1768.

VOETBALSCHOENEN

Wij hebben in de kantine nog
enkele voetbalschoenen liggen.
Deze schoenen zijn te koop voor
f . S,--haar. 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

Dinsdag

Team

C-jun.

B-selectie
A-selectie

F-pup.
E-pup.1+l
Keepers

3el4e

D-pup.

B-selektie

A-selectie

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Fluid Filter Systems
Fluid Systems b.v. in Drachten
(rnedehoofdsponsor van de v.v.
Oldeboorn) brengt een diepteÍil-
tratiesysteem op de markt voor
het reinigen van olie. Daarvoor is
een aparte dochteronderneming
opgezet, Fluid Filter Systems.
Aanleiding hiervoor was het Íeit
dat het bedrijf, dat gespeciali-
seerd is in het ontwerpen en leve-
ren van hydraulische besturingen,
te maken had met het probleem
van oude en verontreinigde oliën.
Daarom werd gezocht naar een
methode om de levensduur van
olie te verlengen, met behoud van

Oldeboorn Cl - E.B.C. Cl

Zaterdag I aprilmoesten we voet-
ballen.We moesten om halÍ 12 in
de box wezen.E.B.C. was onze
tegenstander. We gingen ons
warm draven en om 1 2 uur begon
de wedstrijd. We kwamen 0-1 ach-
ter,vlak voor rust kwamen we 1-1
gelijk.We hadden eerst pauze. Na
de pauze speeldenwe beter. Na
een tijdje voetballen kwamenwe 2-

Tiid

18.30 u. - 19.30 u.

19.30 u. - 20.45 u
20.45 u. -22.AO u.

17.00 u. - 18.00 u.
18.00 u. - 19.00 u.
19.00 u. - 20.00 u.

20.00 u. - 21.00 u.?

19.00 u. - 20.00 u.

20.00 u. - 21.30 u.

20.00 u. - 21.30 u.

Trainer

J. Tijsma
C. Reitsma
S. Oosterbaan
B. de Vries
B. de Vries

J. Kírkenier
J. Kirkenier
S. Vink
H. Vink

S. Veenstra
H. Veerman
W. Huisman????

B. de Vries

beperkt aÍval van olie.
' oÍ liever verbetering van de srne-

rende Íunctie. Dat ís niet alleen
belangrijk voor het milieu, maar
verlaagt eveneens de produhie-
kosten. Jaarlijks wordt in ons land
aan smeer- en motoroliën meer
dan 150 miljoen liter afvalaÍge-
voerd. Door goed onderhoud kan
deze stroom worden beperkt tot
minder dan 30 miljoen liter. Fluid
Filter Systems maakt daarbij
gebruik van een Amerikaanse vin-
ding, de Triple R technologie, die
door het Drachtster bedrijÍ verder
is verbeterd.

1 voor. De eindstand was uitein-
delijk 3-1. De doelpuntmakers
waren :Germ Aise Bouma, Hans
Romkema en AlbertNijholt.

6

Theo Huisman.



Beleidsplan VVO belangrijkste agendapunt algemene ledenvergadering.

Het bestuurvan WO is er in
geslaagd in een uitgebreid boek-
werk aan te geven wat de plannen
zijn voor de vereniging in de
komende jaren.
Belangrijkste redenen om dat te
doen zijn:
-de vereniging een duidelijk
gezicht geven;
-duidelijkheid te geven over wat
we willen en waar we voor staan;
-iets opbouwen voor de toekomst;
-toename van het ledental bevor-
deren;
-de kwaliteit verhogen.

Het beleidsplan wordt op 30 juni
op de ledenvergadering ter goed-
keuring aan de leden voorgelegd.
Aan de ene kant is het vanwege
de omvang niet te doen alle leden
een exemplaar te geven, maar
aan de andere kant is het belang
voor de leden groot. Vandaar dat
met ingang van heden het beleids-
plan ter inzage ligt in de kantine.
Er liggen meerdere exemplaren
waardoor het mogelijk is deze te
lenen, mits er steeds een exem-
plaar in de kantine achterblijft.
Nadruk verboden!

Het jeugdplan blijft vanzelÍspre-
kend van kracht en is onderdeel
van het totale beleid geworden.

Om een idee te geven volgt in
deze editie van de Zwart-Witten
een fictief verhaal wat als illustra-
tie in het plan is opgenomen.

"Hans (28) kan redelijk voetballen.
Elke week voetbalt hii in het vierde
elftal.
Niet fanatiek maar met veel ple-

Voor onze uiterst talentuolle F-
pupillen vragen wij m.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 (dit
hoeft ecfiter niet!) die iedere wed-

GEVRAAGD LEIDER F.PUPILLEN SEIZOEN í995-1996
V.V. OLDEBOORN.

zier. Door collega's is hij al eens
gevraagd voor een elftal in de
plaats waar hij werkt te komen
spelen. Omdat hijgraag bijWO
komt, heeft hij dat niet gedaan.
Z'n vrouw is actieÍ in de jeugdcom-
missie. Toen zijeen tijdje ziek was
was de belangstelling van de club
niet overdreven, maar altijd wel
aanwezig. De jaarlijkse attentie
voor het vrijwilligerswerk is boven-
dien altijd een aardige blijk van
waardering. Zo'n club verlaat je
niet zo gauw. Bovendien zou hij
het vervelend vinden als je op zon-
dag bij het eerste elftal staat te kij-
ken, en zelf niet meer bijWO zou
voetballen.

-Hetwordt trouwens steeds leuker
als het eerste thuis speelt. Er
wordt aantrekkelijk gevoetbald,
nooit trammelant op en om het
veld en door de goede prestaties
staan er al gauw 250 mensen te
kijken. Kinderen mee, want die
vermaken zich prima in de levens-
grote zandbak op het terrein.
Hans z'n oudste zoon, Johan, is
de zandbak ondertussen ont-
groeid. Johan is de voetballer die

. Hans altijd had willen zijn. Johan
kr'ljgt een prima begeleiding van
de club. De leider van de C's, had
al snel door dat Johan een typi-
sche linksbuiten is. Door een club
in de hoofdplaats zijn ze al eens
benaderd. ln goed overleg met de
mensen van WO is besloten dat
hijtoch de eerste jaren bijWO
blijÍt. Johan heett het immers pri-
ma naar z'nzin bij de club.
Om z'n voetbal-ontwikkeling niet
tegen te houden zijn goede
aÍspraken gemaakt. Johan traint
nu bijvoorbeeld eens in de vier

strijd er weer volop tegenaan wil-
len, maar dit uiteraard niet zonder
begeleiding kunnen. Kandidaten
kunnen zich aanmelden bij Sipke
Vink tel. 1294 ol Piet TÍsma tel.
1807.

De Jeugdcommissie.
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weken mee bijde gecombineerde
A- en B- trainingen.

Jaren later besluit Johan, in goed
overleg en na twee jaar in het eer-
ste, de overstap te maken naar de
HooÍdklasse Amateurs. Het
bestuurvan WO leest met enige
trots in de LC, dat Johan z'n hart
nog steeds bijWO ligt.

Johan (inmiddels 35) had een
prachtige voetbal-carrière.
Ondertussen is ook zijn grootste
wens in vervulling gegaan: het
halen van het trainersdiploma.
Het bestuur van.WO heeft hem
gisteravond gebeld want ze zijn
op zoek naar een nieuwe trainer.
Wat hêt bestuur niet weet, maar
zijn vader Hans wel, dat voor hem
al vast staat dat hij het aanbod
aanneemt. BiiWO voelt hijzich
thuis. ln het eerste is veeltalent.
De spelers zijn gebleven ondanks
degradatie in het aÍgelopen sei-
zoen. BijWO zijn immers meer
redenen om te blijven. Misschien
is het voorbeeld van zijn zoon
Hans (10) nog wel het meest dui-
delijk. Hans kan voor geen meter
voetballen. Toch speelt hij met
een aandoenlijk enthousiasme in
een van de lagere jeugdelftallen.
En als Hans per ongeluk eens
een doelpunt maakt is dat net zo
belangrijk als Johan er in zijn tijd
15 per seizoen scoorde. BijWO
is het Johan duidelijk geworden
dat een voetbalclub in een dorp
als Aldeboarn meer is dan 2 keer
45 minuten presteren"

SELECTIEWEDSTRIJD
FRIES JEUGDELFTAL

ONDER 13 JAAR.

Donderdag 1 juni a.s. 18.00 u.
Sportc.omplex Oldeboom

Selectiewedstrijd Friese Jeugd
onder 13 jaar.

I



Oldeboorn Bl - Delfstrahuizen 81

Op zaterdag 1 april moesten wii
om twee uur tegen
DelÍstrahuizen voetballen. De
wedstrijd was nog niet zo lang
bezig toen Andreas de ope-
ningsgoal voor ons scoorde.
Hij schopte de bal mooi in de
korte hoek. Maar toen ging het
mis, wij voetbalden nog wel
goed maar zij sneden zo door
de verdediging heen. het stond
zomaar weer 1-1. Wij bleven
goed aanvallen, maar konden
de kansen niet benutten. Zij
daarlntegen wel. Toen er ryeer
iemand van hun schoot, pakte
onze keeper de bal, maar liet
hem per ongeluk weer los. De
bal rolde het veld weer ln, 1-2.

Niet zolang daarna kon iemand
vootzetten vanaÍ de zijlijn, een
ander stond helemaal vrij in
ons strafschopgebied en
schopte de 1-3 in. Dat was ook
de ruststand. Na de rust waren
wij aan beurt. We waren bilna
constant in de aanval, maar ze
wilden er maar niet in. Op een
na, wij kregen een corner en
Wietse nam hem. Hijdraaide er
in een keer in, een prachtig
doelpunt. Zij hebben in de twee-
de helft geen enkelschot meer
op onze goalgelost. De eind-
stand was dus jammergenoeg
2-3.

Bauke Dijkstra

Deze wedstrijdballen worden later
gebruikt bij de 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
vereniging hebben er op deze
manier plezier van. Dus wilt u in de
toekomst ook een wedstrijdbal
schenken voor een thuiswedstrijd
van Oldeboorn 'l dan kunt u dit
melden bijJan v.d. Woude tel.
1772. Hiervan 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 penningmeesler een
nota, die belastingtechnisch weer
aftrekbaar is van de winst.

PR-kommissie v.v. Oldeboorn.

BELANGRIJKE DATA V.V.
OLDEBOORN.

Zaterdag 13 mei.
"Grole Koe-aktie" v.v. Oldeboorn
vanaÍ 14.00 u. op het
Sportcomplex Oldeboorn, met als
HooÍdprijs f. í.000.-!! Waar legt
de koe van secretaris Kees v.d.
Velde z'n eerste "vlaai"? DIT MAG
U NIET MISSEN!!! Erziin nog
loten verkriigbaar à 10.- bii
onze oennincmeester Binne
Oosterbaan tel. 1768.

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

Donderdag 1 juni.
Selectiewedstrijd Friese jeugd
onder 13jaar en onder 14jaar op
het Sportcomplex Oldeboorn.
Aanvang 17.45 u.

Vrijdag 2 juni.
Eurovoetbal toernooi A-junioren te
Heerenveen in het Abe Lenstra
Stadion. De volgende wedstrijden
worden door onze jeugd bezocht:
19.00 u. s.c. Heerenveen -

Sporting Lissabon
20.15 u. AJAX - Universidad
Catolica (Chili)

Zaterdag 17 iunilZondag 18 juni.
lndianenkamp incl. overnachting
jeugd v.v. Oldeboorn (F-pupillen
t/m D-pupillen) op het
Sportcomplex Oldeboorn. Een
weekend geheel in de trend van
de indianen en cowboys uit het
Wilde Westen.

Zaterdag 24luni.
AÍsluitingsÍeest v.v. Oldeboorn
met grote barbeque op het
Sportcomplex Oldeboorn.
VooraÍgaand om 19.00 u. door
een voetbalwedstrijd tussen Ald
Boarn 1-spilers.

Vrijdag 30 juni.
Algemene Ledenvergadering v.v.
Oldeboorn. Aanvang 20.00 u. kan-
tine v.v. Oldeboorn. Met o.a. de
presentatie van het nieuwe
beleidsplan van de v.v. Oldeboorn.

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN 1 994.1 995
V.V. OLDEBOORN.

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

* Anne Nijdam Oldeboorn
(onze trouwste supporter)

* Smulboetiek CaÍetaria't Anker
Aldeboarn

* Fa. Y. Rodenburg Aldeboarn
* Prima Print Aldeboarn
" Hotel Goerres Aldeboarn
* Super Service P. de Jager
Aldeboarn

* Café Moeke de Bruin
Aldeboarn
* Rabobank Aldeboarn
* Eelsingh Assurantièn Akkrum

i.s.m. Nationale Nederlanden
* Biljartclub "Los Ían't WiiÍ"

Café Moeke de Bruin
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Oplosslng nummer 10

VÀN LINKS NAÀR RECHTS

1 beroep - I frankeerbllJet - 15 evenzo - 16 bijenhouder - 18 en andere - 19
pI. tn Drente - 20 oplosmiddel - 22 doordringend - 26 door water omgeven land
- 28 noot - 29 soort onderwlJs - 30 voorzeteel - 31 opleidÍng tot rijexamen -
33 telwoord - 35 takje - 37 peulvrucht - 39 oermens - 42 vootzetsel - 44 rlv.
ln lí.-Duitsland - 45 boom - 46 geaÈold vleeanat - 47 onmeetbaar getal - 48
vuur - 50 water ln Friegland - 51 voorzetsel - 52 oproer - 53 dik en zwaar -
54 pt. op Àmeland - 56 bijb. figuur - 58 bellge - 60 door middel van - 61
korte trek - 63 binnenkomst - 66 onbep. vns. - 69 boom - 71 deel v.d bijbel -
72 stenen vaaa - 73 bÍJvoorcl - 74 elk.

VÀN BOVEN NÀAR BENEDEN

1 lengtemaat - 2 naan - 3 streep op de huÍd - 4 chln. munt - 5 wijzlglng - 6
aankomend - 7 oproer - 9 lofdicht - 10 voorzeteel - 11 grote ruimte - L2 zrrart
gesteente - 13 ultgave - 14 vol levên - 17 genezing - 2L voegwoord - 23 nikkel
- 24 kleur - 25 edel - 27 moerasslg - 30 tegenover - 32 pronkzlek - 3,1
voorzetsel - 35 pl. ln N.-Erabant - 36 aanleg - 38 onernemingsraad - 39
ontkenning - 40 eenmaal - ,tl deel v.d mond - 42 vervoermlddel - 43 opdracht -
47 opening in de huld - ,19 de onbekende - 51 zeak - 53 vetdriet - 55 vroeger -
57 vr. munt - 59 metÊal - 62 grondtoon - 6.1 de onbekende - 65 landbouorrerktuig
- 57 boom - 68 noot - 70 vr. munt.

tn

H o s P I T À A L E s P R E s s o T
I N T E N s I À À R D E I À L I T R A

N D I L I A À L T E tl E R I T À A T

D E K I K R À M I s R r T E I Ít A K E

E R I E I I D o o t I R E I s À Í E I
R I M À A N I E v E N I R À T À I L o

I K o R T I À s E M I N I T À L K I M

À I N L r E R I R I G U L I A F R I T

B E o I M I I D A À R I À À R I o E R

E R I B A N -À A L o M I À I o E L E

L E v E N D I G I A T E R L I N G I K

1 2 3 4 5 6 7 I 8 9 10 11 12 13 14

I 15 I 16 L7 I I 18 19

20 21 I I 22 23 24 25

I 26 27 I 28 I I 29 I 30

31 32 I 33 34 I 35 36 I 37 38

I I I 39 40 4L

42 43 I 44 I 45 I 46 I 47

48 49 I 50 I 51 T 52 I 53

I 54 55 I 56 57 I 58 59 I I 60 I
6l 62 r 63 64 65 I 66 67 68 I 59 70

17 I 72 I 73 I 74
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nrecí. KlÍlcrpn ln{)lÈr nrtrlcír tilLr'sslr q..
krêÍco.7c krd.n bi,nr.tr grhoud.r. Ihx'
rla.1n d? lelevlsie cn spcllrtiscomttrl.r. dn' zc
vin de slrárl hórrl€r T.Éoilwodríi( ldclbnl
leD àlleën *itrderulr vail .lkx hl,rr. o!,1.rÍ op

? \{cg enne! [í.lnkil hckÍe.? Mrr!.ecD nnr

Tuchl<ommissie: Verenigingen
bliiven hurdnekkig

Kwoliteit jeugdvoetbol goot ochleruit

1,. XNVII ilrrakl zl h rírgcil: d. kwalitcil vitr
l.! rar(,luFll'nl qnal n.hrrrri,- 1,. slíalcn ctr
ril, jtr.tr ,ii" rr!ls rrnr rn dn* veilil.!r d(!r d.
lrh nloo itr,1. d'l, lh bnl h..Íl trills (.ilmnkl
v,",r n,r.í'n,rI rn. vr'rttron vnn v.rrnrnk Vd.l-
I'il h..r l.!mw,ntríliÈ S,Ír.Í ll ,í Kh tnilí lll'
o' *1Ídl (.strfkl or d('(iirtre ln,y. de cl..lrc
flis({rc srrtrrlnr Íxtr bl s(tru.ilpleíI.

Nnnil .1. drlslkkelhq (lnl dê hl niel nle.r de
l(il^1. vriin lii,l vril (k'rilorl.ilx,ldrgd vxll. lr tr
v,'l{trrr ,l XNvll tr,,( .d rÍ,.zrri v,rr I.l ílà.
Lrxl. sttr{tn,il: ..1! 

^lk{hr{sl.in({s 
r!ÍÍkl.rl

'1. 
lnrrslr lilrl srn(h v;rkr.r.It. rhr lr vi..l (r.

v,ilr,n ,l'(,rÍ l'h'{ 'r' !l, lol,n'! a{r ,k'Í{'{'l
t.k"rl s, l'l{..k.kflrl l'.1 w.li s'tnrrrw.rnh',nr
rl!.rs lan{s dê lilr die allcnrnàl l{s arnl$s ÍiF'
rhlr. Irairin(.rwÀndn íDrrrr c.r hrl nin lc pns
tírril. rn ftrrlrqrlr ,l&.v*n l. h(.willarll zilÍ.
,lil s,tr{l /irl,n. /{Nl llá(y t&*srk, h1W!
BÍ'?il l.r vn" rk' ÀÍilaliilÍ 

^trFterhur.
íln d.z. Íftlen ,ochl de v()ell!ólbon.l 'rilnn$,!xrlr.r ,n.l Aià{. áls opk,llln{rlnlsilrxil lrcl
l lilt{!|. vdrl{.ll lr! dr w.rckl sntr,cn xn{
dc 

^Drsl(dnrDi 
(ltrl) lrrhelil ile KNVII cctr

l). lrr'1il,r ilIniF<k. &rntcilrv,n{-
l,^i hí\{r,Í,l.l{nr v,ilr v.'t ij',I q,,-
w;,irs' ln'wrl nn1,í r'.I tt,ikt!,rr
ri.l nllrkL v.rtr lwêe. fir 

'te 
trL1rnd

rnêi hlêÍ lIiÍ va't Ninrwê(cn. hrh-
Ir(l{er antaleuÍvo({hat, hot vcr-
niln.ndr !il'Èr.rt!' Iil qwrdrr
rtr( lwril',1, .ir t{,,rIn rs ,r) Ir{
wc,l<lrijrll,trnIilicr rrtcr ovËrecn
rr.l .1. nrjDLnFíc.{),iF sh,tts vnl
dê .Irleía WtF 'rtrt tx'r.I bl.
nrrl nu ilaar vrrete', vinilt V^rr

llilí van Nimwe{nn: ,.Vàak tonen
dP rnrnnn.rs (I) da ÍU cn het t.)r
rÍrilr-r .í.1 dvr.f.cr t)tt ttrrt lnrv "trdc gPvdl{ (lnl op nurtr-

(il dc tok{,Í{r itr 7.isl
llni .l,ht 

^l\ 
r'x .,11,,,,t,

rstrilt rlc wn.lrsi hu/tF,scl'eklsrG{ild riir

k.ntr.!. Nn.on ÀrÉly{ vin de
(.,x]rs*rdslr'i'k1i vnn h.t Wc
r.klkíDl)n,s,rsÍhaD lr 

^rr.rikn!*!rÍ lt.l (rÍltó uDnnlar' trn rk,
rrilx hrsn.. rhl '| /,'{.rxrrnrl.
'lri,1ntrtl.rr r'.Í( l hÀrl I'ii*.rl.nr'1r
nnn strr,l{.'rhir nr vrktral rilIvnt.
(i.znrr lkl ft il .lrl .ft. w.r.nl!rÍ r"
bnlhond IïÍn íl' vf rt),11il'n( hecíi
rD hrr voclbálAt.l ovèí (h (rlÍ{e
wfrdd l. slil,lnís.írr. is tlstF
lrr' Íntr rhiê Itu,il,x' unrr r.n ((!
wofirwr w.dslítl,l t,x te krnncr itr
cl\e (livls!' eD ol, elk rlvrau lrn
c.r! trilli.xnl( .,rntÍ{itt' hr 2l larts
{hr vrn liilr,í hvoÍ| .{1r í,vcr.
w'nrrrg nl drie punlcn oI. tblt ti

dr!'rqe(cvctr. (|ilil s.hritt." ítè
v.nliiti'!cD Itr{s.tlr( w:!ktc. ilt$
l)litll rl,l ht,x. ,lr w.rnrs(hrMIr(
I'F.Ír (.krqn0 jD Dhàts ftiêlt...le
we' kcliJke,lidpÍ. NÁ crn íler{êl!t
v.il',111 Tijl w'i !êfl.,'dz^ikl vrr-
tn.rl l. lhnrt lij íh. s, hotrlsii\'t..
l,.r Vr.rk w,r{ df *o(\k.,lntr 7n1r
tri.ls Dr..r le h rltnnrcl fot dl
kÍr hohhcn wr {le .h,hr hèl r',or
de.l vrir ilc rwlllcl tc!.vítr l). vcF
eniÍl[flr lilijven drtcr hírd,
&'eír Z.lunncn lo.l'wcl d{ w..L
slÍlj.lÍ()lrrlicr lilirt iovrdlêrt l)e
krrl{(onnDisii. anntrxrru.É{l)íl
$1i,il hu 

"D lxt rtrrnlrnlrt rnI l!i
ccn Íi'utievc verrrctdinu orr trci
wFikldj,líi,nDUll.r v.ntrtniri'rcpD
itrÍN.stÍinl trx,t (k s.h.iilsrc.h-
lcrrn(o r,'h'r(krr. Wte nkr tk'r.n
wil, rkx{ otáir v('.tcl {.tW)

'Snop er de bqllen von...,
silkli l!.k,rkl rs A,.w,rí[1r..t.il,tr ,t. I
Knv , , "..*.._i,;;; ,;;.:i ;;i";;; :;:,,ïJ:ï"J:;,i1,ï,i, it;;, .lï1,.í: i:,vr,r. rx,r \ril{,1!t. s,.i7,n1, itr,,k,r( ,ru ,1. r.1,:r;.1,rt,ii;;,;'ii;: v,lr:;w!1rslr!,tb.rh1, ril 

',(j I.dRJa,cr. ,{,.rc In,r,t r*,i,1t.,, * o,l u"r
:llll,':ltl !:. \rr,,irv.i,. :DJpr,c,, qi.wrrr'r vrrt.rarrr 2,, ,,,."i. ii,.iwqi vcremxilr{Í[ r' rt. 

',]tft1, "ritJ,'. 
r""r,,,j _,,,,i.. ir,,,i,,ittrrrv,ír In !1',,st,,tr,{!rrrq,1,s h.,i. i,r lr,1 .t t,.g., I rr,"1,,,ïi,.i.1., ll,{ 1tr,í(1r I'rntrt, rrr.rr *ilor ,',..r,r, :lrr *r.,,,i.,il,r I,,,(sw.hrrrrtilr{1,.,r{r trjt 5,,ir,n1; stxfÈ[ cro .,.ilililtth N,nar. rr,fr..,I{,,"r*,,r,,..,,1.".,ti.1,r, i,.,r,,,,,ït.sr'',,\'" rililf; N,1 rl,iI.ir f.nB,t,nu 

^ilr, 
tr(t rlIrr: *", r"t tr.,, 

",,,i,.4rv'.r,rriilr,r.(t,r!r trFr r{.r.x.tc er, ,.v.rtul,r t;;,1", ,,;,,i ,,,rrhni!ilirr,1rk1, ttr{ !u,ístrt r{ w,,BL1r L,rt{(:r,r,n ;.".,,,,,",";;;-(.(lilcrf,r.l.rdIr'rilrilFtitUJilgvrrr vrrÍiil{rlr vr'lltrrrlr v'dt,nttr^rgn,,! o[k

v(l b.lÉnFt.UhrPsr dr JcrÍdvetb.l @dhdnÉ.

ilc(^(LitTcrlxri iÍ[.b.'r,k.lrlrÍt,,ctii.Í nL,i.
iiii ,lÊ klxrleren cr illij?tilió;t ri,r oi.È rra,r,
rltrhrg.il 'í (!)ilr(lÍ,r rrurp.,r. (;ci,í,rt .1. ',rl
' n fndrjv,rmen lc r|.lcl l)i q v{rt lFhrt{í,i.
&.í "

h sr:riir.r' icrrÍ.ltr.'t,x.rs t'. In.qtnnr, ,tÍ. ,{, rlrr
ullc Inlrliln( Iiir c.n lrirntr! v.rr 

^in! 
t {,rd,r

kilk.,'. 
^llêr 

,,,:s.híljvflr wnr l.ouis vrr (,in rk.
ÊIelffs ríÍrrn.hdtrlt co rht w!ÍlriíngrnILtnn
wr.r lir'fns{,..! .I) lrr' .tr.,'.Itnil.tr.. 4,tri.
nnqÍo ..'knj'l (Lrár tn A'(lqrinrr Ire. dt, t)i.
lrai:!r{cn ziln tpe(tÍtck.ríkltk.t4 viÍr lrlr
v,\'llinllerr. Ír. ocínnrrnÍ ii t,il^nt ,Ír{cr( trt*l
v'x'r leurrlu,ntl)nl. Ntfl ducD,nnr"

1?I'SPj:;--
Zege omoleurs volgend seizoen
ook goed voor drie punten
M.l ingrr! vir k,l v,illi{!1. $r! lÍt liK't'i-kwrliÍ!,..li.t,,cnx!i
z.'.il z;'l crn (,vrrwttrÍr( nr |.r wordr..[zê(r.xtrrht(ilrd V.,f
arnàl.rrrvo.lhal s,Íd.n ln{rrrtr{ *etrrl sctrrr,r gnri ,,,k Ncd.ítnrd
rnel ilrl. Inmrcn. ll' IÍnr'rcring ovcrstr{_
v'Í,r f.n (illijtstn{ on coir D.dr.r.
hn( lnijll !(lijk. tk.strnrFtnt t)i.k tr[q.,rtnrh, lx,r-

r(krrilk{nnÍft ,r rcIk,nÍrrlrtr: ...ta.'lii{krrr d. ufígnd.rll! vnil lx{ iktrob(ot.r.rdnrdfdilprrttrtên,
tiïr,1ilivc {iiltrrrrirl.r u,n d. Illn Í.(,1 í1. Itti^ (.{at rs h,.vn't.il cn
,{t 27 r'klo'ÍÍ il' Nrw Y"Ík rs h," rl:il r jrrlilxrr In.st'tr1, ,nil,h./,. !il
si(nolnl orcr h(an(v.u lxl *.i nltr. rnliÍrnk. fon,trtilks nr tc
,ocr l:I)5-lllni v{r,r .ff Ccw,il! v'{,r.r, lin nts d. w.,ctdvr,.[,nl
trcl wfilsrrljd dÍif ttrtrrter k* tc tnilÍt h.t ntiEt, ial (x,k de KNvll

trrorreD vott il.

Na hcl dmr 
^drlnániê 'ilr 

qcílr,lFn Kl{V,}ev.n}
qellq rilaseil de {lxl ví'lKti^Sê[ 7cI ailn.k, rLrX.
l)e hele rntklnÍ kí,J(.n zc r,n,nrnlrtr v,q,q{r
rrhíilpld, wÀàrhr; KNVktft.ht.n iriilrc !r.veni,v.r hcr Lo. rr warfl'rn il.r rw.cda iriteertr
vitr de m:drlàt wnrdt vprzi'.*(t d(n,r,k:nFr,r.n
váil 

^tax. 
r)url pr./v(ftbntter tilwt,r í)kt+Rk\

kerink (r.lt pcn don,'nrrlnril. q,s,u.t^ t,rk,j-
l.rrl. jffr{,ltrítrr.rr rtc vhrgrÍr lill rftt}.r, 

^Llcr flàil .{, rí'clh.kl ..h. wÁt w,t i,;.r,k Ix{ ,,,'.
l.vx{bnlkylir. ./.at.rttrrtr'rilrn.a,1rvnrrn.
. ilrrirla,r Etr wtjraDil ,,D hcl {,,,r: ..Drt ,it,.r.(:lrnrrFil vnx 

^líx. 
t)t. tuilrtrrr rr vnt v.nl

lÍr,í lk*trri ir |.il{rlrr.,nv,r tni n1r ual.,ilrÊ
.k.rrlcrlnÍier Utr ttD'Írt .,t1ct rtirh{eilstril dn.tll á.r'krxnr.n r.",'ni êcr.t. tj,{ _y.t)kr.!rll,' l,lrril. Wrl l'rhl,cI rrnir 'tils Ir,rr ri,r. ntr,rr
lx{ is lcuk 'nI tc zi.I h,{: d. títIil.r( rÍii,!.,r. '

I \r (la vínn{ ,'Í tt,ïni jn,( wnt vnil dr ..tcU{ít.
v.Íllr'l c,r(hrl'g lceÍt r!{:.r'.,k,{. .r,r.
wi!trril .le l.rrqtrííinnr ly,iiDcÍ. ..tk tn,,i xd vn,,.
ílaiË nret !F€,'s ê.!, trclcre t,afir.r. til,il !k Ítxt
vnir,'t,etêÍl.il. 'niir rk hcn w.l wr.r b.il wir/(r
gev,r,lFr .h k.cd niltd vril z,in ddr.
()lrlF leu{rlvfrlltê1.^à(tr(táq rcnÍ.Ívoi{(nit
krl,gan. is nr,X orrhlitcil'k. Wct,r rnk.. dnt ,h,
,lrl.h"nLjerd teilgrllr,1in.Ís. drc (I(r d. XNVB
sei.rcn lêlír'ígestckt. iI hcr nátÀaÍ ínn rl. Lfrrr
krrrên .,Wàt d.lÀrnr rêt).{rl. trr,,elctr w. il
wn.hl.à". vcrklinít, Iesreti ..t tcl di:l.irI Wsr
I h,{{r Írr Frslc arnI v.zrt. tr..tx{t* v,ilg.,r dL
árÍl.rê rrrld.l.tr.nrÍ voof lx.ckt

'li,cr ik |.1 ixsluil vcrnanr. (lncht
lk uár 13 d.t nil wê.Í vor,r eed ,,n-
zii llol br.kblaíl V"êlbal lrtcr.
mll.rul hccíl fnk({. w{.l.n q.l.-
rl.rr !h. v.trl{r.f,ljtl. vil',k l"l-ll
Ii{c,rÍnti.lilir v..s.k.Ictr: rión
nr.l dc dri.tnrilotr rcg.l. rlc nrtrl.í
v,iqrrs dP hrridi(. tr{liDc. li v..
àirlc'rli hc!'iilrnl [n1s. lhs vntr.
dflr d. kwaliÍnnrl. olrlD. lk bG
lwiiíel slerÍ ol d.2e I[àtÍrrrl l.l
Inr,(d. MDvrllirxl. vo.rlhil..n
t!,iitiew Ínrnrls (.oít.
I l.l ,)vèrgínó dFl v.tr l'.1 v.,.1 hil
sànr lxrvr!(l!rr r'il ortrr Í'trr dc
ovf .winni!(. nrónr ont lr.r spol. ()Í
ilflr,rÍ1ríl!r's nxÍ í! Írv'frhj(
vn'r Íft,'hn1nrnl,1r'r.rel /lt" Ir-
Itilil.. lk lx!r.,1r v'nrslnrrl.r v.1I
ri.N!ln,,rnswii,iqir8rrr rxI h.l l:rtr
PInt le I'cv'n'k!1r. rHnr rilr'r vxfl
r.('{s lor í^r.i!1. !,'il lu.t w ttrrcD.
lh nrq'eíh'g le(ll wellichl lol no8

lk l({r lÍ.1 g.u'cl (líl {lc FII (lc
dil'tnNetr'rrt.l l(i lran.cigctr fá-
rÀrl.piiílle lrceír tf,n,'crtr(l ?or!
d.í (hl.laàr worêklwii(i over is nn.
!r(ln.hl etr nÍf is qcëxDPrhHr
lN,.l. Il vnÍ' (lil !rrtr..| dk.1ál,r
Íianl 

'I)lÍedeil . (.tW)

slrril llinÍn(.c is hcr nnnho(' aari nterw. tá-
l.rilor vecl b silLil geworden.'

lr de lndlF vntr krrÍlan.i t.gt 
^nÍi.aDsc 

de
vicrlrirlk'iil lcu(itrrnFrs Uit waauD schoting
lii ,t. .l"rr d.itr het v.rdwitneil vàn trct str.ir.
vrrll'al lx lilfirrjl.. rs gtur'í.len. .,i)1, ÍtÍinl
l..nlp t. trx, j,.rf*,.,r c.il rHt,R,crl irnDDo,
I'xil,Íj..r,tr^r tiiltDr,,thtflr rts d.Í{ ltit l;.1.-
l.',1 .. r sDr.rl rink!t.rt ,{r 

'Írs 1.1 Ít, r. Í.rt.l(
<r ltx lr', r|tr srrnnt v'nrl'nll-' trt,,krrrto rrr^
rn.l v.ell,Írt, ttrrirf .Ênkt.irv.Ltl.rrx{êI t.
L..r.l !,\''l'.'ll.,r rr e'.I kktrtr, rtrhrilc. l)ir
w.?ll rralrtrlt v.ílÍ{.trrt. ur r,ftntilr i,. ,{,srrrnl ri .r' l!.sirs l'àrl. In,rst t. Èrn\t tr.t rry.r.
7k hr r'\v.Íil' .,{ i,. d.. Lrr ,ilÍit .'. Lir,trr^ icrdÍ h bet over2iru vnn st)elsilunltcs

B!nnco
(trnhl ih. v.\.'l'rtila'c,t 'ri^t rtr,.r ,,t, (r,à,il
w'{íll qrv'x 

'n,1, 
ir rrF ,.ri\ vnn.t. t.D(rÍ.rir!r5.nx'r ri'l,.nrr hoctr <t,dts hrtrr,{riri,r (..w,,

Í1.,, /il l,nnx tr tri.t nr.cr v,!rttrtr.trr,{r,r,.
"r,rr 'n.rlrD vxr'rt n'rl lF(irnn-, ti.(..rw.x,.
.l'( lon\ n ritr,t.rrr' trlnr\at .en v,Fthnk:tut,
l,n)nftr {rn.lit r{ 'r,nnl.p irrÁir t,.tjt,cn x..
v,n.thá1,1. is.l, l'iÊiÍ.nntr Ihpr..ltrri.k.[ slx{.
n'2n'í il'll'l ll. t.'r4ilriltrêrr rn,i{,,rr r,.rLÍ bi,.

vdl(.n< ,t. ({Vt, .,r 
^lir 

wrtnqt ,tààr ,h
s,l"'." 

^,llnnnreillvi.{rrr 
tpn.verstnilrv.,,,

(k'.orsislrD vrn'.Lul tr^irir(cn vít(cils afI
lx Uniklo visjê to @v.ri ..t)c khxt.nr n!,ot.[
vil 1.,,1' vx",r1, r.r'irtrÍ. I á.rt r. f.r, I Intrtí,r
L't!t, 5t,rIl ^r /ttr(lrr trrlr Nr.r .tn.,'r 

^t,trltrr^r eco b^l lÍnitreil. lhn. ler€n kindcÍ.il hcr
tnrfsl vin fD rliÍ. viÍlfn. rê .Í,k hft te(k3t.

De kinderen moeten wol leren
von een lroining. Lool ze qeen
rondjes lopen, Sprinties zÀder
bol? Niet doenl Altijd mer een

bol troinen
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Op Vrijdagavond 2 iuni a.s. om
19.00 u. begint het 19e toernooi
Eurovoetbal. Topteams (A-junio-
ren) uit de gehele wereld spelen
dan 4 dagen in Groningen en
Heerenveen.

Nu Ís er voor de jeugd van de v.v.
Oldeboorn de mogelijkheid om op
Vrifdag 2 junide openingswed-
strijden in Heerenveen gratis te
bezoeken.

Deze wedstrijden zijn:
19.00 u. s.c. Heerenveen A1 -
Sporting Lissabon A1
20.15 u. Ajax A1 - Universidad
Catolica A1

Wewillen wederom proberen om
met z'n allen in een bus naar
Heerenveen te reizen. De kosten

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 straatuoet-
bal tegenwoordig bijna overal
onmogelijk is of wordt gemaakt.
De enige voorwaarde die we hier-
aan stellen is dat jullie alleen
gebruik mogen maken van verste
speelhelÍt van het oude veld!!!
De reden hiervan is dat de overi-

Ter gelegenheid van het 9O-jarig
jubileum van de FVB is er een
gedenkwaardig boekwerk uitge-
bracht over 90 jaar voetbal in
Friesland. AIle Friese verenigin-
gen (dus ook de v.v. Oldeboorn)

ge plekken niet in een dusdanige
staat verkeren dat êr regelmatig
op kan worden gespeeld. Dus bij
deze de oproep om daar ook niet
op te voetballen. Wij hopen ook
dat de ouders hun kinderen hierop
willen wijzen. Overigens zouden
we ook graag zien dat jullie 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 schadepost gaat

komen in dit schitterende boek-
werk aan bod, Het meer dan 400
pagina's tellende boekwerk met
schitterende foto's kost slechts /.
49,75. Mocht er belangstelling zijn
voor dit boek, dan kunt u contact

opleveren. Dus ook hierbij graag
jullie medewerking. Als laatste
klacfit, en dan houden er ook maar
weer eens mee op, willen we geen
fietsers rneer op de sportvelden
zien. Het zijn voetbalvelden, geen
crossbanen!!!
Verder wensen we jullie nog veel
voetbalolezier.

Bestuur v.v. Oldeboorn.

opnemen met Piet Tijsma tel.
1807 of rechtstreeks de KNVB
AÍd. Friesland in Leeuwarden bel-
len tel.058-675500.

hiervanbedragen Í.10,- nenzichookoptegevenviade
Dit bedrag dient voor vertrek te antwoordstrook.
worden betaald aan de leiders.
Mocht u hiertegen bezwaar heb- Aangezien er maar een aantal
ben dan is het ook mogelÍjk om vakken zijn gereserveerd in het
met eigen vervoer te gaan. U dient stadion, is het wenselijk dat de
dit wel duidelijk op het antwoord- antwoordformulieren z.s.m. weer
strookje aan te geven. bij de leiders worden ingeleverd.

Per 15 jeugdspelers mogen er Vertrektijd bus: 19.00 u. uit het
max. 3 begeleiders mee. Deze die- Doelhof ie Aldeboarn.
r---------

Ondergetekende wil graag mee op Vrildag 2 juni naar Heerenveen
Naam:- Elftal:_
Naam: Elftal:
Naam: Elftal:

Ouder/begeleider mee ja/nee* Naam:
Gaat mêt eigen vervoer ja/nee*

Doorhalen wat niet van toepassing is.
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AAN/OVER/VOOR DE JEUGD VAN OLDEBOORN.
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Nationale Jeugdvoetbaldag 27 mei 1995 in Rotterdam. RECLAMEBORDEN
V.V. OLDEBOORN
sEtzoEN 199411995:

- MDM SERVICE OLDE
BOOR N/SN EEIqHARLtNG EN

- JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
- AUTOSPUITBEDRIJF EIZINGA
IRNSUM

- AUTOBEDRIJF W. V.D. KRIEKE
- FRIESI.AND BANK
. RABO BANK
- HOTEL GOERRES OLDE
BOORN

. M. URFF OLDEBOORN

. BOUWBEDRIJF R. DE VRIES
OLDEBOORN

- CORAAUTOMATISERING
OLDEBOOBN

. FLUID SYSTEMS DRACHTEN
- CAFE MOEKE DE BRUIN
OLDEBOORN

. FA. RODENBURG OLDE
BOORN

. ARK EN REAU OLDEBOORN
- DURKJE'S TSIISHUSKE OLDE

BOORN
- TRANSPORTBEDRIJF L. VIS.

SER OLDEBOORN
- HORA OLDEBOORN-
WILT U OOK EEN RECI-AME-
BORD BEL 05663-1772

INLICHTINGEN OVER EEN
RECIÁMEBORD KUNT U KHIJ-
GEN BIJ HAAYE V.D. HEIDE
TEL. 1525

Op27 meigaan we met de jeugd
van 12ltm 17 jaar naar de
Nationale Voetbaldag in de Kuip
in Rotterdam. De kosten voor
deze dag bedragen f .25,- (incl.
treinkosten). Alle deelnemers wor-
den verzocht dit bedrag dezelÍde
dag te betalen aan Piet Tijsma.
De volgende spelers/leiders heb-
ben zich tot op heden opgegeven
(overigens kan een ieder die ook
nog mee wil zich in maart en april
nog opgeven bij Piet Tijsma tel.
1 807):
1. Sipke Vink (leider)
2. Piet Tijsma (leider)
3. Wim 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-iun.)
10. Bert Veld (B-jun.)
11. Hjalmar Anthonijsz (B-jun.)
12. Bauke Dijkstra (B-jun.)
13. Marten Meester (C-jun.)
14. Klaas Voolstra (C-jun.)
15. Sander v.d. Velde (C-jun.)
16. Honald Wilkens (C-jun.)
17. Theo Huisman (C-jun.)
18. Jeroen Mulder (D-pup.)
19. Ronald Rodenburg (D-pup.)
20. Flobbert v.d. Torre (D-pup.)
21. Dennis van Marrum (D-pup.)
22. Nico Veld (D-pup.)

23 P.A.Kalsbeek Eerste 2
24 Platini Derde 2
25 H.vld Meulen Tweede 2
26H.Nieuwland VÍerde 2
2TFl.Jelsma Tweede 2
2SM.Kleefstra Vierde 2
29J.Visser Vierde 2
3OJ.Bethlehem Derde 2
31A.Faber Eerste 2
32H.Akkermans Vierde 2
SSJ.Klompmaker Tweede 2
34H.J.v/d Krieke Vierde 2
35E.Quarre Derde 2
36H.v/d Krieke Derde 2
37W.Vink Derde 1

3SA.Spoelstra Derde 1

39G.van Kalsbeek Tweede 1

4OJoh.Brouwer Vierde 1

41W.Jager Tweede 1

42J.de Boer Vierde 1

43J.de Jong Vierde 1

44K.Akkermans Vierde 1

Topschutters W Oldeboorn om de beker. Seizoen g4/gs

1 W.van Kalsbeek Tweede Í9
2 D.Westerhoven Vierde 16
3J.Meester Tweede 15
4H.Hartmans Tweede 15
SS.Bergsma Tweede 15
6C.Reitsma Eerste 13
TB.Haspels Vierde 12
SD.H.Akkerman Eerste 10
9H.Ament Vierde 10
1OJ.v/d Woude Tweede 9
11 B.Oosterbaan Vierde 7
l2R.Dijkstra Vierde 7
l3H.Veerman Eerste 6
14 J.Akkerman Derde 6
15 P]Poepjes Eerste 5
16 M.Chapman Derde 4
17 S.de Roos Derde 4
18 S.Oosterbaan Eersle 3
19 S.Akkerman Eerste 3
20 J.Tijsma Eerste 3
2lW.Postma Derde 3
22J.Witteveen Derde 2

FVB-INFOLIJN
058-6716í5

(DTVERSE tNFO VtA
cASSETTE)

wtE wtNT ER 13 MEt /. 1.000,--???????

Je krijgt niet elke dag de kans om DUIZEND GULDEN te winnen. Maar ZATERDAG t3 MEt kan het je overko-
men! Het volgende wil nl. het geval; de voetlralvereniging Oldeboorn organiseert een spectaculaire, maar
enigszins vreemde loterij. Op deze zaterdag in meiwordt het voetbatveld verdeeld in vele vakken. Elk vak
heeft 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 ats het nummer van het vak
overeenkomt met uw lotnummer, bent u de trotse bezitter en winnaar van L19Qg,= De prijs van een lot
bedraagt Í.10,-. Bijna geen geld in verhouding tot de hoofdpriis. Dus koop één oÍ meerdere lot(en) en kom
op ZATERDAG 13 MEI A.S. vanaÍ 14.00 UUR allemaal gezellig richting het Sportcomplex Oldeboorn om de
spannende ontknoping van deze leuke aktie van de voetbalvereniging Oldeboorn te aanschouwen. Er zijn
nog loten verkriigbaar bij onze penningmeester
Binne Oosterbaan tel. 1768
Ds. Nieuwoldstr. 12 Aldeboarn.



Oefenwedstrijden en Toernooien lggs
Zondag2l Mei
veteranentoernooi Boornbergum
(Vierde)

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

Vrijdag 26 Mei toernooi
Akkrum (E1 pupillen)

Vrijdag 9 Juni
toernooi Aengwirden (D-pupillen-
zevental)

Zaterdag 10 Juni
toernooi Aengwirden (B+C Jun.
E1,E2,83 en Fl)
Donderdag 10 Augustus
Oosterlittens 1 - Oldeboorn 1

19.00

Dinsdag 15 Augustus
Oldeboorn 1 -JoureZM 1 19.00

Woensdag 16 Augustus
Oldeboorn 2 - Oldeboorn A1 19.00
Woensdag 16 Augustus
Oldeboorn C1 - Oldeboorn D1
18.30

Vrijdag 18 Augustus
Oldeboornl -DTD119.00

Zaterdag 19 Augustus Oldeboorn
F1 -Akkrum F1 10.00
Zaterdag 19 Augustus Oldeboorn
E1 -Akkrum E1 10.00
Zalerdag Í9 Augustus Oldeboorn
c1 - D.W.P. C1 11.00
Zaterdag 19 Augustus Oldeboorn
A1 - Langezwaag A1 14.00
Zondag 20 Augustus

Oldeboorn 1 - Nieuw Roden 1

15.30

Woensdag 23 Augustus
Akkrum 2 - Oldeboorn 1 19.00

Woensdag 30 Augustus
Akkrum F1 - Oldeboorn F1 18.00
Woensdag 30 Augustus
Oldeboorn E1 - Oldeboorn E2
18.30
Woensdag 30 Augustus
Oldeboorn 2 - lrnsum 2 19.00

Vrijdag 1 September
Oldeboorn 3 - Oldeboorn 4 19.00

Zaterdag 2 September en
Zondag 3 September
start competitie.

êvên later
zich om ên
. A]s die

WEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN
T/M 14 MEr:

ZATERDAG 13 MEI.
0766 404 OLDEBOORN D1 . ARUM D1 11.00 U.
0966 518 OLDEBOORN E1 .I.ANGEZWAAG E1 11.00 U.
1075 548 OLDEBOORN E2 . WOLVEGA E2 11.00 U.
1035 536 WOLVEGA E4 - OLDEBOORN E3 10.45 U,
1 1 17 608 JUBBEGA F1 - OLDEBOORN F1 1O.OO U.

ZONDAG 14 MEI.
1501 801 BLACK BOYS 1 . OLDEBOORN 1 14.00 U. W. KHIKKE
1590 818 WOLVEGA 5 - OLDEBOORN 2 10.00 U.
DENK OM DE WEDSTRIJDVERSLAGENIII!!

DENKT U OOK ALLEMAAL AAN ZATERDAG 13 MEI A.S. 14.00 UUR.
IN WELK VAK LEGT DE KOE VAN SECRETARIS KEES V,D. VELDE Z'N
BEHOEFTE, EN WtE W|NT DE HOOFDPRTJS VAN /. 't.000,--????
KOMT DATZIEN KOMT DATZIEN KOMT DAT ZIEN!!!.

Van Puffelen neemt met tegenzin zijn vrouw op haar herhaalde-
lijk dringend verzoek mêe op zakenreÍs naai. ParÍjs, Haer hij
vaak heen moet. Bij de nachtclub dJe ze bezoeken roept de por*
tier: 'Ha, meneer Van Puffe'len, hoe gaat het?'. Binnen vraagt
het barmeisje: 'Ha, die meneer Van Puffelen, wat wi'1t U dJt
l"reer drJnken?' . Zi.jn vrouw vertrouwt het niet. Een striptease
clanseres vraaEt het purb'l Íek: 'Wie trekt er vandaag mi jn sl ipje
hr€er uit ...' , r.Jaarop het publiek invalt met: 'Oat za'l menÊêr
Van Puffe'len nel weer rlezen I ' . Zi.in vrouw sleurt hem woedend
de nachtclub uit. Vloekend en scheldend zitten ze
in een taxi naàr hun hotel. 0e taxichauffeur draait
zegt: 'lllenÊer Van Puf fel en, U moet het zeggên hoor
hoer te lastig wordt, dan f "l il.:ker ik haar op straat.

11



I
Oldcboorn D1 H.J. S.C Dl

Zatardag 15 agri1 lo.rtcn ï6 t.gpn h.J.a.c voetballen.
H,j.s,c hract dc rftrap,
Bcrst !lin8 hct ni.ct 6o.d r.t onc.
Bvcn latcr krcct ih dc bal €n schoot naar robb€rt ríe
kondon rGn eountr! rakon aaar dc bal. 6ing naaat.
llc krcÍcn ccn corna!.
Auka naa dc corncr,dc bal draaidc hool
Tocn krocg ik de bal.
Ik nal dg bal ran rn lchoot op d. gosl
koptc dc bal rqg.
Tocn krecg Aukc dc bal hy lchoot van rfstand de kceper
raaktc csn blunder cn h.t r'ag 1-0 voor ons.
Ecn paar rlnutsn daar na krcc5 Rcnc dc bal hy cchoot op
hrt ifoal ên hy zat hct nic 2-0 voor ons.
Zo blccf hct tot dc !urt,
Na rust kregcn ny dc altrap aI cncl scoordc Robbort
laar dc 6oal wcrd afgckcurd ondat Atc bultcnrpcl itond.
llaar gnel daarna krccÍ Robbcrt eêr! dlc bal cn to6n scoordc
hy an hct na: 3-0 voor ont.
Daarna krceg h.j,a.c can paar kansJes 8aer dÁt lcvcrdc
niats op.
Tocn krcgcn rry crn kÀnr rn Robbcrt acoorde.
Dc cindstand ras 4-0 voor 0ldcboorn D1
Johannes fatzela

vsr door.

raar icrand

Langrveer en Oldeboorn delen
punten in spannendg wedstrijd

LANGWSER . ln db dcrdo ach-
torunvolgrndr tltulffcdstriid
ks.n lanÊ*ar rl In ..n vroag
ltrdium op o[ 0.9 4htcrltand.
Hot le!k dwrn op drt Oldeboom
nr6n fortulnl{kc st.rt, dê thui+
club €Ên naÍa nêdorlug gou t6:
b.on6rn. H.t pakt6 rchtcr gahel
rndcn uit. Ialgwêr hcrltolde
zlc} uitctgkend van d9e tcgen-
ltrg en bncht in dc 0lo minuut
scn vordiGnda 8-g voorlprong op
lrêt eorcbord. lvpcrond waa dat
aur d@r Old€lrorn teootdc
doolpunt.n indlEkt, rurlkh"
mcn ult r{lc trappcn vrnult dq
vlougrb. Mot dozo v@Í lsngwocr
gultigs stRnd wcrd awlnt de Ggr-
rte sp@lholft .fgcal,oton.

V@r dc wod8irijd bood Oerbrsnd
Narinir al8 v€natÊnÍoordiÍar vBn
dÊ &hoidsÉohtrEvorniginÍ
Sncck da lFide unvo.rllên. dn
rcde @s utr. Dil ludiakc idca sG
bêd@ld om €r op hst v@tbrlv€ld
eoDs bij Slil to sllÀn en Ia !G trarr
derrkcn ov.Í dc mol6triier vrn
ehoidrrocht6rs. Dst is r.kelijhsop
da NedcÍlendsq voeibrlyeldon un
dc ordc. Willqkêurig w$ mct alcrc
rkÈiG dá wcdllrtid IsngwGêr.Oldc.
booro gokozcn. I4Dgrér.voonit.
aer Klss Srtijdo! vond dit bslarg.
.ijk gcuoogomopdr nidd€netipËn
[oto ts makon.

lDdocrÍBt!dGbest! mirruutkresg
Fokkr llGkstnuitg.n stBh gqno
mon vrlj€tnpd€bal vsÍhcardop lijn
lr@fd, wsrna de bal in hct oigen
doel bolanddo. O-1. Ti.n minutcn 1..
ktvcÍ@takta a€n vGrdodigor varr
OldGboqnr 6n ovrrtreding gvcn bui-
Èon hot ÊhaíBclropgcbied: Fokkc
ll6kalra lchoot dc bal uil dc vrus-

tr.p rakaling! langa dc buitonh&nt
vsn d? pul. Ecn mittuur lelor wr!
opnicuv sn vrij.rrrp dr @ra.k
vrn ccn dclpunt ean da t8statr. Dg
vrn de linkopbugcl h@g v@Í hcÈ
'd@l geshoion b8l scrd ddr l<ecÈ
Rlit3nN hstd int€shotcn. O"9.

Lrngveer hcBl€lde lioh scht€r
tocd on nrm Dct good opg€bouwdr
envÀllcn hlt iniiirticf. BU acn ran.
vrl op Íaoht! pl8tlt. Klus Sikkc-
mrdabsl longop LoÍlt Bouchon!.
Tot icdon v.rbaring vardrcon d!
hogo inzrt van KrÊt vrnaf dr rij.
kant vs hrt vlld olhoudbr.r in d!
vtntr kruiling 1.9. Omtrvlrr iian
minua?nl rtor e6rd gcÊ Duwrlda op
hci middcnvcld d@. galih ung..
8pclld. Mar.Gn elo.rktío shuddc
B6rt cnkolo vrrdcditsÍr va! zich if
an plutltr d€ bd b€h.oEÈ hnt! d!
uitlopcndG doclmu. 2-9. D. un.
m@ditinglkrctrn ven do Oldr.
b@Ínlupportorr vcrstomabh mct.
@n. EGn twsstrl minuton htrr
kwm IlngwráÍ op aan vcrdilndt
v@rrprcnt, lsn KIE Sikkomr

. eenvoorzêtvlnJoukcl4anijravrn,
rfdc sohtcrlíjn b?hc6Bt intikt, 3.9.
ItnEwc€Í ting t@d d@r. Schoi€n
van Salih on Kl&s giklcm. miscn
rehtcr dc pmciaiG,

In dc twcsdo lp@lhclÍt hrd da
thuilclub dc elnd tGgrn, EGn kop-
bal vrn Nlail Sikkama voor hct
oIEn d@l wrd*ccn rikellnt8 ovar
dr l.t. Oldob@n plaitstc daarnl
onk.la tcglnltotrn. Da rfrtand-
ehotGn vrn dc apltlonvan do gu-
tcn rerGn lchtor t. hoog tlrlclra,

. Ectr v[fta! minutsn durnlm@aa
TlEo Jiglrlijn wur Irngtc atbÍuh
kon om ccn hard shoi ovcr dr l8!
ts iilk.rr.

Ds ccrstvoltlnil€ tien minutên
m@st Langvou hct initi.tiGf sn
dr tcgonprÍ,ij la6n. Eln gcvxrllj.
ko bmdtopu! word d@Í Thco ln
hot d@lgrbicd op Gcn kourigc m-
nicr onrahrdsliik g6mBk!. In d.
66. minuutvi!ldGtêliJkmrLcr. Ecn
vriiotÍap vrnaf linh! reÍd h@g in
lrct ltrafehopgrbi6d gebracht, ln
c!r*c inrtstiG stoptcTh@ dc inEG'
rohoton brl, Uit alc Ebound *hot
s6rdo koct Raltlma metGcn ttnk
shoi rijn lwcrdr d4lpunt veÍ Ol.
d.born in dcB wrdltriid. MGtGn
bschtrn dc tlllrn bun twaada wi-
elrpcl.r ln hrt vrld. Irnluarvol!.
dc Ênlr6le mlnut!tr lrtar mGÈcan wir.
lcl. EaÉdcHun um doplutrovGr
vrn Srlih.

Uil En lncllr counBr vrÍ L.nB.
v6r w.rd d. brl ho3 bti dr tytcdr
parl lngurer. KoEt koprG h.laadc
bsl GnLalc maÈcrr nrst het dost.
Ean hwrÉicr vooÍ ht cinda w.Íd
Cds Cor (zijn dilck!c tc6cn!tan.
dcr dr4 middag wqinig Íuimtc gc,
vcnd) grriliêld rer Klu! Bsuc.
kcns. KluaSikkcmr (rIlcGn v6rdc
kopsr). 8rn d. Hsn (rchicrkrnc
vrij! politiG) !n KlDs Dcuokcn!
hruarn in da alotfalo vrn dc wad.
83rijd Gon uitstekand! mogrlijkhaid
rlrnot dG ruim vordicndo ovrruin.
nlngbinmntc hrlcn. Dc leroblocÍ
cchtcr ongowijsitd. Ilt8! t€ v.m6l.
dèn dit *hcidlrehter PooÍtlngr
dêrc atcvigc muÍ fair geelmldc
wodltrijd endËr prcbhmên ioË 6ên
tild rinda brtrht, Arnrtaanda ron.
d&g lp€lt lÁngvlrr lctr uiiwod-
rtrijd trtcn Thor in llpp€nhuls.n,
eanvrng l4.OO uuÍ.

EII{I}I<LÊSTSiE}IENT F + )( +

NR NÀÀJTI: 1 3 PTN

G. V.D. }IEIDE 6 9 7 22

2 K. RODENBURG 7 e 6 2?,

3 B.P. KLÊEFSTRÀ 6 I 5 20

4 À. VINK 7 6 6 l9
5 J. V.D. KRIEKE ? 9 5 L7

6 J. BERGSMA 6 6 5 I7
7 R. RIJSKÀII{P 3 6 7 16

I s. PogTIríÀ 6 4 6 16

9 J. V.D- EIJ 4 9 15

10 G,J. HETEERIJ 6 2 7 15

11 IiÍ. HUISI'ÍAN 3 4 7 14

t2 Iií. V. D. HEIDE 6 2 6 I4
13 G. SCHEEFER 4 9 0 13

l4 R. SPINDER 4 9 0 13

15 J. DE JONG 6 2 5 13

16' J. ÀKKERMÀN 3 9 0 r2

7? S. KÀLSBEEK 7 4 0 1l
18 B. J . WEgTERHOVEI.I 7 4 0

19 C. KEE€TRÀ 4 6 0 10

20 À.P. KIRKENIER 6 0 o 6

)1 U. BOERHOF 4 0 2 6

22 À. tttTz Bda 4 0 2 6

t2 À, DE JONG 4 2 0 6

24 F. SUITS 4 0 2 6

B*cr Le'ÍrJ*r r.Jias gêstorv*n en zo,*is E*bruir.la'r i.jk *r.*;--;; 
";;:toor' ainn h*t graf r:nl."el e t^Jooí-,.deln ; ; Het ilas een gt)Êd rrrán , 4 i *L-eÍc{er" Hij heeft sijn h*le leven g**lêd6}n, ma.nr- nu is hi.j L.rit*g*1eden.' E*n mafinrJ later stierf b*er Strj.jd*r... Nu xej clelpdstcer a,en l-r*t gr,ef I ,H i j hras e*n brave mfirr, cl i* f,tri jcl*r .l'"{Í j h**ft zÍ jn h*l* leven gestr*den, maàr nrr is hi j u{tg**tr**r{Èn.', Nt}E cl Í*zelf'J* ,reel,< ,;*rhuisde boer $tonk naar *en andêrdorp ,



Club van 100 v.v. Oldeboorn per28-02-lgg5.

1.. Skineskopper (Haaye v.d.
Heide)
2. Moeke de Bruin (een caÍé in
Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan,
Roelof en Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mijdui-
delijk)
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
duidelijk)
10. Katje (Harm Oosterbaan)
1 Í. lk en mien broer (Kor Mulder
en Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor
Brouwer & Siep Grotenhuis)
13. Lytse Louw (Jan Visser)
14. Lillehammer'94 (een wed-
denschap)
15. T.G.V. (Transport Group
Valk)
16. W.A.S.H. and Go (Willem,
August, Sietse en Harke)

17. D.V. Trofee (DouweVenema)
18. Nintendo Jentje (Jentje
Akkerman)
19. WK 94 (Weddenschap WK
voetbal 1 994)
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)
26. A+3xH te A. (het andere caÍé)
27. Wobma 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 HoÍstede

tot het "fenomeen" "wisselspeler".
Vraag Í.
Tijdens het spel beledigt een wissel-
speler, zittend op de bank, de
scheidsrechter. Hoe reageert de
scheidsrechter?
Antwoord:
Hij onderbreekt het spel, stuurt de
wisselspeler van het veld en hervat
het spel met een scheidsrechtersbal
op de plaats waar de bal zich
bevond toen afgeÍloten werd.
Yraag2.
Tijdens het spel gooit een wissel-
speler, zittend op de bank, een
voorbijrennende tegenstander een
bal keihard in diens gezicht. Hoe
reageert de scheidsrechter?
Antwoord:
HetzelÍde als vraag 1.
Vraag 3.
Een wisselspeler loopt zonder toe-
stemming van de scheidsrechter het
speelveld op. Zonder dat de wissel-
speler zich ook maar op enigerlei
wijze met het spel bemoeit, maakt
zijn part'rj een doelpunt. Op dat
momenl beseft de scheidsrechter
dat er een wisselspeler zonder toe-
stemming op het speelveld is. Hoe

Aldeboarn 05663-1645
33. Marten de MOs (atias Wichard
Postma)
34. "Do Kachel, lk ek kachel"
(Jubbega 5)
35. M. PlatÍisk (Melle de Haan)
36. lk! hoeÍ niet op zo'n bordje
(Frida Haspels)
37. Hamburger (Leo Hamburg)

WIE VOLGT?!?!?

Opgeven kan bijBinne
oosterbaan tel. 1768.
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 stof-
zuiger, een kalkwagen, ca.30
nieuwe ballen, stoÍ voor nieuwe
cornervlaggen, een andere
aÍwasmachine en een kofÍiezet-
apparaat voor aangeschaft.

reageert hij?
Antwoord:
Hij geeft de wisselspeler een waar-
schuwing en keurt het doelpunt
goed.
Vraag 4.
Een uitgewisselde speler denkt dat
hijwordt beledigd door een tegen-
stander, die zich in het speelveld
bevindt. De uitgewisselde speler
draait zich om, loopt op de tegen-
stander af en geeft hem een klap.
Wat beslist de scheidsrechter?
Antwoord:
Hij onderbreekt het spel, laat de uit-
gewisselde speler van het veld ver-
wijderen en hervat het spel met een
scheidsrechtersbal op de plaats
waar de bal zich bevond toen hij
aÍfloot.
Vraag 5.
Een uitgewisselde speler is kwaad
op de grensrechter. Hij loopt naar
hem toe, waarop een woordenwis-
seling volgt. Als de scheidsrechter
omkijkt, spuwt de uitgewisselde
speler de grensrechter zelfs. Hoe
handelt de scheidsrechter?
Antwoord:
HetzelÍde als vraag 4

SPELREGELTOETSEN AMATEURVOETBAL 1 994.
De goede antwoorden van de vori-
ge keer waren:
Vraag 1. Antwoord is D. lndien een
speler opzettelijk de doelverdediger
van de tegenpartij belemmert in
diens poging de balweer in het spel
te brengen, dan moet de scheids-
rechter een indirecte vrije schop
toekennen.
Yraag2. Antwoord is A. Wanneer
een aanvaller te vroeg toeloopt,
betekent dat:
a: wordt een doelpunt gemaakt, dan
is dit ongeldig en wordt de straf-
schop overgenomen.
b: wordt de bal naast oÍ over
geschoten; doelschop of, als de
doelverdediger hem heeÍt geraakt;
hoekschop.
c: springt de bal van één van de
doelpalen, de doellat oÍ doelverde-
diger terug in het speelveld, dan
moet het spel worden onderbroken
en hervat met een indirecte vrije
trap voor de verdedigende partij.
ln al deze situaties moet de ie vroeg
toegelopen speler een waarschu-
wing ontvangen.
Hieronder laten we enkele zaken
aan de orde komen met betrekking
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ZONDAG SENIOREH (51)
HOOFDKLAS (EO1 )

1 HOUTTGEHAEE 1

2 ROBUR 1

5 LAN6EZU'AA6 1

4 THOR 1

5 UDIROS 1

ó DE IdESTHOEK 1

7 HAULERIIIJX 1

t UARGA 1

r 9 OLDEEOORN 1

10 SPORT VEREENT 1

11 ELACK BOYS 1

12 LANGI'EER 1

ZONDAE SENIOREN (51)
HOOFDI(LAs (EO1 )

1 I]OUT I GEHAGE
2 LAN6EZ[',AAE
] BLACK EOYS
4 l',lARGA

5 UDIRO5
ó P í'Fl"lF
? r;;uiERlrlIJX
E 5PORT VEREgNT
9 DE r.lEgTH0EK

*10 OLDEEOORN
1 I ïHoR
1E LêNGIJEER

ZONDAG sENIOREN (51)
RE5.4Ê t{LAsSE f.t (831)

TOTAAL STAND
GSPT V ï
?o 29 44- 24
?0 2E 45- 23
?a 27 4A- 27
?0 ?ó 11- ?6
2B 21 35- 35
20 ?0 t5- 2'l
?0 ?0 3E- 3E
?0 19 44- t1
20 1E 44- 4?
?0 1ó ?5- 46
20 14 e5- 43
?o ? 16- 67

PERIODÊ T
6SPT V T

ZONDÁG 5ÉNIOREIi (51 )
HOOFDXLAS (601 )

1 ROEUR 1

? THOR

PERIODE 1

65PT V T

6Í3 e0- 6
61! 't7- ó
E 1? 1E- í0
E 11 17-',1l
E10 17- ?
t t 21- 15
E ? 15- 11
E ó 10- 14
E 5 10- 15
8 4 9-?4
E 3 9-?t
6 1 5-?4

TOTAAL STAND
GSPT V T

z0NDAG 5Êt{loREN (5'll
HOOFDKLAS (801 )

1 HOUTI6EHA6E 1

? UDIROS 1

3 THOR 1

4 ROBUR 1

5 LANGÊZUAêG 1

ó U'ARGA 1

7 SPORT UEREENÏ 1

E DE UEsÏHOEX 1

9 HAULERIJ IJX 1

r10 0LDEE00R|{ 1

11 BLACK BOYS 1

1E LANGI.IEÉR 1

ZONDAG SENIORÊN (51 )
REs.1E KLASsÊ E ( 825 )

1 I.'ARGA 4
? BEETGUIí 1

3 9PARTê'59 4
4 R.E.s. 7
5 6.A.V.C. 5
ó ST.ANNAPAROCHIE 4
7 L.A.C. FRISIA E

6 FRIESLAND ó
I t'lYKELs HALLUT'I ?

*10 OLDEBOORN 3

PÊRTODE 2
65PT V T

7 10 1'l- 9
710 12- I
7 10 14- 11
7 9 'r5- E
7 t 13- 10
7 7 2ó- 11

7 7 9- 15
7 ó 10- 4
7 6 10- 1E
7 5 15- 18
7 5 7- 1E
7 1 7-25

TOTAAL STAND
65PT V T

t0- E
12- I
?5- 14
?E- ?1
't 4- 14
1E- 15
23- 2g
14- 31
?a- 47
7- 34

45- 1? ..

1E- 13
?4- 15
?9- 16
2?- 20
14- 11
1ó- 1E
7- 17

'I 1- ?1
5- 44

5 6 10-
57?-
5 ó 7-
5óE-
5 ó 11-
5 ó 10-
5 5 1l-
55 7-
54 8-
148-
5 r 3-
504-

1

1

E 1ó l0- 11
E 10 16- 15
8 I 1l- 9
E 8 14-1?
E E 1?- ?5
E 7 16- 18
E 7 1?-16
6 ó 15- ?0
6 5 1?- 15
E 4 9-21

6
7
7
7
7
7
7
7
7

E1ó
I 15
I 1?
IE
EE
87
E7
E5
94
EO

4
7
2
ó
0
I
?
7
E
I
?
t

6 1ó
71?
E 10
E9
E6
ET
E7
E5
a4
z0

3 LAN6E2!'AÁ6
4 XOUTI6EHAGÊ
5 DE I'EsTHOEI(

* ó OLDEBOORN
7 HAULERT'IJK
8 UARGA
9 UDIROS

1O SPORT VEREENT
1 1 ELACK 90Y5
12 LANGI,IEER

ZONDAG gENIOREN (51)
3E KLAssE H (81E)

1 6.A.V,C.
? s,c, JouR€

* 5 OLDEEOORI{
4 NIEUIJÊ9CHOOT
5 HEERENUEEN
* JUBEEGA
7 LAN6EZ[.,AAG
6 SNEEX HOVIS
I FC lloLVEgA

1O UDIROs
11 REIIADO
12 1.5.C. 1E90

1 LANGEZ!'AÁG
A IRN9UIl
I T.0.P.',ól
4 D.U.P.
5 FC I^JOLVEEA

ó DELFsTRAHUIZ€N
7 CqVo/VAt{ L00Y

r 8. oLDEBo0R}1
9 DE BLEsgE

1O AKKRIJI.I

4 ?g 34 95- 45
6 19 25 70- 39
? 29 25 E4- 4?
s 1? z4 ó1- 39
5 ?0 ?4 75- só
5 ?0 20 53- 51
? 1i 19 11- 13
ó 19 17 ó1- 54 2l
5 2g 11 45- 69
I ?0 1? 47- E7
4 20 11 ?7- 64
4 ?0 6 41-914)

2)
4'

2 IJIIiSTPUNTEN IN IlINDÉRIN6 GÊBRACHT
4 IJII{STPUNTEN IIl }lINDERINE 6EBRêCHT

TOTAAL STAND
GSPT V T

ZêTERDA6 E.JUNTOREN (03) ÍOÏAAL STAI{D
5e xuÀsse c (?oE) Es PT v T

ZêTERDA6 E.PUPTLLEN (Oó)
XLA5 51E

1AÊNEI',lRDEN E1
A }íILDAI.! E1

3 READ SUART E'I
4 ZANDHUIZEN E1

5 D.t,.P. E1
* ó OLDEBOORN Ê1

? LAN6EZUàA6 E1

TOÍAAL sÍAND
65Pï V T

11 ?? 68- ?
9 13 24- 1ó
9 11 25- 31
9 9 35-1E
? ó 1ó- 11
9 4 12-44

10 ? 15- 53

ZAÏEROAG C-JUNIORÊN (04]
]E KLAs9E G (]12)

1 ilIEUUE5CH00T c2
A DELF5TRAHUIZEN C1

3 UDIROS
4 E.B.C-

c1
c1

5 HEÉRENV.8OYs C2
* ó OLDEEOORN C1

7 FC L'OLVE6A C?
8 LANGEZIIAAB Cl
I V, V. I . /LAN6r,IEER C1

10 v.0.6, c1

ZATERDAG E-PUPILLEN (Oó)
KLAS 53ó

'I I',AREA Ê?
? HEERENV.BOYS Ë5
3 UDIROS E?
4 G.A.V.C. E2
5 D.tr.P. E?
ó FC I'OLVE6A É4

* 7 OLDEBOORN E]

5ENIOREN (01 ]
1E KLAs H (O?3)

1 }iOORD HEEOSTONE 4
? HêsX.HEEOsTONE5 7

I I APoLlro-El{G 1

.4 HASX:HE8O5TONC5 E

5 I RilsUlI 1

órs.C. f,ouRE 2
? G.A.U.C, 5
E LA}IGEZUÊ46 2

9 NOORD HEBOSTONE ó
ro c,H.z. ó

TOTAAL STAND
65Pï V T

9 1E ó]- E

E14 15- E

11 1l 39- ?s
10 10 19- 29
9 4 8-54
9 3 ?-ló
E 2 7- 40

65PT V T

18 l? 12?- fa
18 ?5 d7- 4A
'lE 25 101- 72
1E ?1 92- ?6
16 16 ó2- 58
1E lE 5ó- ó{
t6 1l ó2-101
1E í? 50- 88
16 10 lE- ó3
1r ó ó5-10?

TOÏAAL STAND
65PT U T

l AKKRI,JIí
* 2 OLDEEOORN

3 ZIJAAG!'E5TE I NDE
4 sURHUI5ÏERUEEN
5 9.8.5.
ó THOR
7 NICATOR
E T,F.5,
9 5C 800RN8ER6UH

1 6.A.V,C,
E OUDE6A-IJ
1 ARU}I
4 HEE6
5 LJOUDSENOI ó OLDEEOORN
? H.J.5.C.
8 }IULIER

1 HEERENV.BOYS
? FC UOLVEEA
5 HEERENVEEN
4 AENGUIROÊN
5 5.C. JoURE
ó AKKRUïí
7 SC BOORNEER6UI{

* t OLDEBOORN

13 2E- 1ó
10 36- ?"110 23- 26
6 ?5- 2P
7 2E- 17
6 12- 19
4 15- 19
4 E- 1E
? 1?- 29

5
4
5
5
3
l
7

4

91
B1
91
B1
B?
E1

9?
81
81
B1

íilTD4Ê? 
D-puprLLFN (0-sr 

EToTAAL 
5ïAND

D1 11 21 41- 10Dí 11 17 30- 1sD1 11 15 24- 11D1 11 14 21- í501 10 9 ?9- 25D1 11 7 2l- llD1 1? 3 5-3tD1 11 ? ?-2t

ZATERDA6 E-PUPILLEN (.0ó) TOÏAAL STAND ZATERDAG F-PUPILLÊN (07) TOÏAAL 5TAND
KLAS 548 . 65 PT V T KLàg Ó08 65 PT V T

E? 11 22 óó- a
E2'. 12íó 26-?1
Ezr' 1? 1] 2\- 25
Ê,2 10 12 ?t- 11
E? íÍ 1? Z?- 12
e.2 11 8 eE- 34
E5 10 4 12- 45
e2 11 1 7-55

moÊitê heeft,
cafÊ binnen en

1 JUEBEGA F1
? UOIROS F1
t v.v.BoYL Fl
4IllAR6A F1

' 
AKKRUII F 1

ó ÍHoR Fi
? ITILDA'I Fl

* 8 OLD€8OORN F1

1? 21 ó1- I
10 17 ?Z- 17
13 15 24- ?7
13 15 ?1- 51
11 12 41- t2
1t 1? ló- 50
10 5 ó-45
'l? 0 'l- 71

Een man die enorm stottert en vooral met de letter 'K' f'linke
krÍjgt trek in een kop koffie- H'íi loopt een
als de ober komt zegt hji: 'Ik had graag een k.

' . Ober: '|,'lat zegt U,l"r..l.rko-. -kkkkkopi€ kk..kkk.kkko. - -koff ie-
meneer?'. 'Een glaasje limonade, ober"-
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