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Aan de leden van de v.v. Oldeboorn en Apollo Engineering tot het bijwo-
nen van de jaarlijkse gecombineerde Algemene Ledenvergadering te
houden op vrijdag 30 juni 1995 in de kantine op het Sportcomplex
Oldeboorn. Aanvang 20.00 uur. De jaarstukken en verslagen liggen vanaf
19.30 uur ter inzage in de kantine.

Agenda.

1. Opening

2. lngekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering '1994

4, Jaarverslag a) Jeugdbestuur
b) Secretaris
c) Penningmeester + verslag kaskommissie

5. Benoeming nieuwe kaskommissie

6. Bestuursverkiezing :

Aftredend: P. Tijsma Redaktie clubblad
Kandidaat Technische Zaken: P. Tijsma
Aftredend J. v.d. Woude. PR/ComZaken
Niet herkiesbaar
Kandidaat PR/Comm.Zaken :J.Teunissen
Aftredend: B. Oosterbaan. Herkiesbaar

7. Vaststelling contributie

8. Presentatie Beleidsplan

9. Rondvraag

10. Sluiting

ColoÍon,

" De Zwort Witten
"clubblodvon
de voetbolvereninging
Oldeboorn,

35e joorgong
nummer l2

verschijning:
eenmool per twee weken

oploge:
240 exemploren,

Redqktie:
Piet Tijsmo

Drukwerk::
Primo Print

vosle mêdewêÍkers:
Sjieuwe Huismon
Horm Oosterboon

KOPIE
INLEVEREN VOOR

MAANDAG.
AVOND 2O.OO UUR

redoktieqdres
P.Tijsmo

S.de Grootstraot 26

Het bestuur



Op 20 mei moesten we naar een gevlagd en gefloten de grens'
toernooi in Tijnje. We gingen op rechter snapte er niets van. De

de Íiets heen. We waren er een eindstand was 0-0. De 3e wed-
uurte vroeg. De 1e wedstrijd strijd moesten we tegen
beion om 10.30 u. tegen ïjnje. Boornbergum. Ze sooorden al
We speelden mooi over en heel snel. We hadden weer
Sander gaÍ een bal op Ronald. dezelÍde rotscheidsrechter. Ze
Die gaÍ hem met links voor op scoorden daarna nog een keer
Robbert die tikte'm erin. Na de we verloren met 2-0. De 4e wed-
aftrap kwam Tijnje terug. Hedde strijd moesten we tegen Jubbega.
gleed uit Klaas slide over de bal Na een slap begin van ons was
en het was 1-1. Toen waren wij het toch Oldeboorn dat een voor-
de beste alleen de wedstrijd was sprong nam door een goalvan
al heel snel om omdat die maar Theo. Maar Jubbega scoorde ook
20 minuten duurde. De tweede nog 2 keer. Dus wijverloren met
wedstrijd moesten we teg6n 2-1.ln de eindstand zijn we voor-
Ml(/. We waren ongeveer even laatst geworden.
sterk. Het was heel vaak niet bui-
tenspel maar dan werd er wel Hedde Hoekstra en Co.

l--------r ---

!reesrnvoND v.v. oLDEBooRN ZATERDAc 24 JUNI !
lt
; Zaterdag 24 juni is het weer zover.... I
lt
I Om tg.OO uurvindt de aftrap plaats van een wedstrijd tussen I
| "Ab Boam 1 soilers". I
lt
! 
H"A"'. wedstrijd is er weer de gigantiscfre barbeque met muzikale i

I onoer$eunlng. I
lt
; Tijdens deze barbeque zullen er tevens een paar mensen in het zonnetje ;
I worden gezet, zoals daar zijn de winnaar van de nieuwe "P.P. v.d. Feer I
I Trofee" en de winnaar van nde Beker van Verdienste" om er maar eens I
I een oaarte noemen. I
lt
!foegangstaarten voor de barbeque zijn te verkijgen bij Binne I

lOorïetnáun Ds. Nieuwoldstr. 12 tel. 1768, Catharina Bethlehem I

; Tsjerkebuo nen 17tel, 1921 en in de kantine (mocfrt u de kaarten in de i
; kantine willen kopen, dan kunt u deze verkrijgen op dinsdag- oÍ woens- |
I dagavond vanaÍ 20.00 u., dan wordt er nl. door de senioren nog I
I getraind). Itt
! xoMT ALLEN ZATERDAG 24 JUNI oM Í9.00 u. NAAF l
1 "-: ' ^--b't :aï::::--::; ' I
I HETSPORTCOMPLEXI i
L-----r-- r----J
DAMESVOETBAL V.V. OLDEBOORN NIEUWE SEIZOENIII

Hoera, het is geluktll!
Mede door de geweldige inzet van
Anneke de Visser is het gelukÍ om
voor het nieuwe seizoen een
DAMESELFTAL op de been te
krijgen. PROFICIAT.
Bijhet uitkomen van deze uitgave
van het clubblad blijken zich 18
speelsters te hebben aangemeld.
Er mogen overigens best wel
meer meiden/dames vanaÍ 14 jaar

bij De thuiswedstrijden zullen het
komend seizoen worden gespeeld
op zaterdagmiddag om 14.00 u.

Hopleijk weet het publiek massaal
de gang naar het veld te vinden
orn deze nieuwe ploeg aan te
moedigen.
De eerste trainingen zullen onder
de deskundige leiding staan van
Haíko van Dijk.
De leidster is Boukje Brugman.
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Als het balletje eenmaal
gaat rollen.

Een gezegde dat, soms na veel
inspanning, werkelijkheid kan wor-
den. Dit kan Fluid Systems b.v. als
producent van een zeer innover-
end hydraulisch systeem t.b.v. een
in diepte verstelbare zwembad-
vloer bevestigen. Na 2 jaar lang dit
systeem op de nationale markt te
hebben gebracfit heeft de export
nu de overhand gekregen. Onze
installaties van deze zwembaden
zijn binnen Europa, maar ook
daarbuiten en zelfs tot in Hong
Kong geplaatst. Met trots hebben
wij onlangs opgeleverd de installa-
tie voor hetwedstrijdbad van de
komende Olympiscfie Spelen in

Atlanta in de USA. Hoewelde
Olympische Spelen voor velen een
hoogtepunl is, geldt dit echter niet
voor de voetbalsport. Toch hopen
wijdat het balletje bijde v.v.
Oldeboorn gaat rollen naar een
absoluut hoogtepunt in het
komend seizoen. Maar nu eerst
veel plezier en zon de komende
maanden en daarna; weer gezond
op (het veld).

Namens de Fluid lndustrie Groep
Drachten,

Theo de Groot.

INTERFJOETJES

Ziin er nog liefhebbers die het
beruchte "Interfioetje" willen
invullen? ln de kantine zijn vra-
genlijsten te verkrijgen. Deze lig-
gen in de bestuurskamer. Vraag
gerust Harm of Piet even.

We wensen dit team veel succes
volgend seizoen.



7. Astrid Boonstra..
8. Jorrit Bergsma..

1 3-1 -1 987
1-2-1986

4. Nico Veld.
5. Frederik v.d. Wal
6. Johannes Watzema.
7. Maarten v.d. Heide.
8. Jacob v.d. Bij.....
9. Gysbert v.d. Heide.
10. BoukePaul KleeÍstral
11. Remco Rijskamp
12. Ate Bergsma..
13. Ate de Jong....
14. Frank Smits...
1 5. Bart JanWeslerhoven

4. Theo Huisman..
5. Marten Meester.

9. Bert Ve|d...........
10. BroerVoolstra...
11. Jan Wilkens.....-

16-2-1984
18-s-1984
22-7-1984
1 5-1 1 -1 984
28-7-1985
30-10-1984
0-5-1985
1 2-3-1 985
2-2-1 983 (dispensatie)
23-1 -1 985
26-9-1 984
1 7-1 -1 985

6. Jeroen l/ulder...... 6-1-1983
7. Robbert v.d. Torre 12-6-1983
8. Sanderv.d. Velde 15-12-1981
9. Klaas Voolstra..... 4-4-1982
10. Harm Watzema.. 17-1-1982
11. Ronald Wilkens. 27-8-1981
12. Germ Eise Bouma 5-2-1981
13. René Eyzenga.... 23-7-1981
14. Hans Romkema 26-1-1981
15. Ronald Rodenburg 29-3-1983
1 6. Auke Bangma. 23-7-1983

Leider: Siebrand Oosterbaan
Cees Reitsma

A-iunioren 1-8-1977 tot 1-8-1979.
1. Haiko Akkermans... 27-10-1977
2. Andreas de Boer.. 4-8-1978
3. Bauke Dijkstra....... 4-7-1979 (keeper)
4. Erwin Hiemstra..... 18-3-1978
5. Jelmer Hoekstra.... 28-4-1979
6. Jurjen de Jong...... 4-9-1977
7. Foppe Nieuwenhuis... 15-1-1979
L Willem Procee....... 9-3-1979

28-10-1982
1 5-1 1 -1 981

6-1 -1 978
30-5-1 978
24-12-1977

13. JalmarAnthonijsz.... 13-2-1980
13. Wietse Huisman.... 8-3-1980
14.AlbertNijholt........ 30-8-1980
15. Jelmer Hoekstra (Nijbeets)...

Leider: Wim Bethlehem
Sietse Akkerman

3

Voorlopige indeling jeugdteams v.v. Oldeboorn 1995-1996.

F-pupillen. tot Í€-1987.
1 . Tjitske Beimin 15-9-1987
2. Anno Bergsma. 29-5-1988
3. Gabe Boonstra 7-1 1-1988
4. Anno Huisman. 20-5-1988
5. Arnold Oosterbaan 5-1-1988
6. Alldi Velagic 26-4-1988
7. Martijn Haspels

Leider: ?

Het is m.i.v. hel komende seizoen mogelijk om van-
aÍ 5 jaar lid te worden van de v.v. Oldeboorn. Deze
nieuwe spelert es gaan dan niet de competitie in,

maar trainen alleen op woensdagmiddag. Tevens
mogen zijaan alle jeugdaktiviteiten deelnemen. Het
is de bedoeling om deze spelertjes eerst een beetje
wegwijs te maken met het "Íenomeen" "voetbal"
voordat ze aan het "grote werk" (wedstrijden) gaan
beginnen. De kosten hiervoor bedragen voor een
geheelseizoen slechts.f. 15,-- Opgeven kan bij
Binne Oosterbaan tel. 1768.

El-pupillen 1-8-1985 tot 1-8-1987.
1 . Marten Huisman 9-9-1985 (keeper)
2, Sander Postma. 22-10-1985
3. Menno BoerhoÍ 24-10-1985
4. Jitske v.d. Krieke. 19-1 1-1985
5. Chantal Keekstra. 9-12-1985
6. Jelmer de Jong.. 4-7-1986
7. Anthony Vink. 23-8-1986
8. Hindrik de Jong..

E2-pupillen 1-8-1985 tot Í-8-í987.
1. Erwin Oosterbaan. 8-6-1986
2. Arjen Watzema.
3, Jolle v.d. Krieke.
4. Jasper BoerhoÍ.
5. Jarno Troosl.....

17-11-1986
24-3-1987
29-5-1987
1 0-7-1 987

6. Karin Rodenburg. 16-5-1986

Leider E1-pup.: Gerke van Kalsbeek
Sipke Vink

Leider E2-pup.: ?

Er zullen waarschijnlijk iedere week twee spelers
vanuit de D-pupillen (15 spelers) door moeten
schuiven naar E1 en vanuit E1 naar E2 en vanuit E2
naar de F-pupillen (tenzij er nog de nodige leden bij-
komen bij onze kleinste jeugd!!!).

D-pupillen 11-tal 1-8-1983 tot 1.8-1985.
1 . Jelmer Beimin........ 21 -5-1984
2. René Hiemstra. 1-6-1984

Leider: Johan Tijsma en Yde Sinnema

C-junioren 1-8-1981 tot 1-&1983.
1. Jelmer v.d. Berg.. 8-3-1983
2. Jeroen Groetelaars 11-9-1981 (keeper)
3. Hedde Hoekstra.. 9-1 1-1981

3. Dennis van Marrum. 25-9-1983 (keeper)



RECLAMEBORDEN V.V. OLDEBOORN SEIZOEN 1994/ 1995 VERZOEK AAN ALLE
LEIDERS!!!!

Willen alle leiders die in het bezit
zijn van het "groene boekje"
(waarin alle gegevens bijgehou-
den dienen te worden) deze
z.s.m. inleveren bij Piet Tijsma S.
de Grootstr. 26. Tevens dienen
alle eventueel aftredende leiders
hun administratieve bescheiden
bijmij in te leveren. Bijvoorbaat
dank.

Piet.

Andere afspraken:
' Trainingsmogelijkheden op
woensdagavond
* Aanvangstijden: derde 12.00
uur, vierde 10.00 uur
* Mocht blijken dat ondanks de
intenties bij één van de elftallen
onderbezetting dreigt, dan z4ler
een spelersbijeenkomst worden
belegd.

Tenslotte verwijzen we naar de
regels voor spelers van recreatie-
ve elftallen in het Beleidsplan.

LEIDER APOLLO
ENGINEERING
GEZOCHT!!!!!

Voor onze zaalvoetbalafdeling
(Apollo Engineering) zoeken we
voor het nieuwe seizoen een
nieuwe leider aangezien Binne
Oosterbaan deze baan er dit
seizoen "maar even bii moest
doen" en hij voor de club al
genoeg werkzaamheden ver-
richt. Dus wie verlost onze Pen-
ningmeester van deze taak??
Veelwerk is het niet. Een Paar
spelers aanzeggen voor de
wedstriiden en tijdens de wed-
strijd de coaching doen (2 x 20
minuten) en het wedstriidÍormu'
lier even invullen, c'est la.
Gaarne aanmelden bii Binne
Oosterbaan tel. 1768.

- MDM SERVICE OLDE
BOORN/SNEEKHARLINGEN

- JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
. AUTOSPUITBEDRIJF ELZINGA

IRNSUM
. AUTOBEDRIJFW. V.D. KRIE

KE
. FRIESLAND BANK
- RABO BANK
. HOTELGOERRES OLDE
BOORN

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

- CORAAUTOMATISERING
OLDEBOORN

- FLUID SYSTEMS DRACHTEN
. CAFE MOEKE DE BRUIN
OLDEBOORN

lndeling Oldeboorn 3 en Oldeboorn 4.

. FA. RODENBURG OLDE
BOOBN

. ARK EN REAU OLDEBOORN
- DURKJE'S TSIISHUSKE OLDE

BOORN
- TRANSPORTBEDRIJF L. VIS

SER OLDEBOORN.
HORA OLDEBOORN

- WILT U OOK EEN RECLAME
BORD BEL 05663-1772

INLICHTINGEN OVER EEN
RECLAMEBORD KUNT U
KRIJGEN BIJ HAAYE V.D. HEIDE
T81.1525

L Binne Oosterbaan
9. Durk Valk
10. ThomasVoolstra
11. Dick Westerhoven
12. Richard Dijkstra
13. Gerard Klijn
14. Harke Hartmans
15. Jan de Boer
1 6. Jan de Jong
17. Kees v.d. Velde (bij "hoge
nood")
18. H.J. v.d. Krieke( idem )

19. Wim Bethlehem ( idem )

Leider Klaas Akkermans tel. 1578

Uitgangspunt bij derde en vierde
elftal is recreatieÍ voetbal. De

doelstelling is middels natuurlijk
verloop over een aantaliaren
komen tot een indeling oP basis
van leeftijd. Het vierde is daarbij
de veteranenselectie.
TussenÍase: (vierde elftal)
lndeling op basis van verworven
rechten met aanvulling van spe-
lers die om leeftijdsredenen
aÍbouwen.
(derde elÍtal) op basis van voor-
keur met aanvulling van sPelers

die niet langer in aanmerking
komen voor de B-selectie.
Randvoorwaarden: Een evenredi-
ge verdeling van beschikbare sPe-

lers gaat voor de indeling oP

leeftijd. Alle spelers van het derde
en vierde zijn uitwisselbaar.

Na de gehouden vergadering op
dinsdag 23 meij.l. met Oldeboorn
3 en Oldeboorn 4 is de volgende
samenstelling uit de bus geko-
men:

Oldeboorn 3:

1. Jan Bethlehem
2. Willem van Kalsbeek
3. Cor Mulder
4. Henk Vink?
5. MarcelVeerman
6. Jan v.d. Vlugt
7. Erik v.d. Krieke
8. Hans v.d. Krieke
9. Sietse Bergsma

1 0. Johannes Poepjes
11. Rinse de Vries
12. Frans Goerres

Leider Johan Fokkema tel. 1 667

Oldeboorn 3 zalworden aange-
vuld met de "afuallers" uit de B-
selectie.

Oldeboorn 4:

1. Klaas Akkermans
2. Johannes Brouwer
3. Bouke Haspels
4. Meine KleeÍstra
5. Tjibbe Meester
6. Hendrik Nieuwland
7. Uilke Nijholt



B-selectie 19.15 u. - 20.15 u.
A-selectie 20.15 u. - 21 .30 u.

Woensdag F-pup. 17.00 u. - 18.00 u.
E-pup. 1+2 18.00 u. - 19.00 u.
Dames 19.00 u. - 20.00 u.
Keepers 19.00 u. - 20.00 u.
3el4e 20!0 u. - 21.00 u.

Donderdag C-jun. 19.00 u. - 20.00 u.

B-selektie 20.00 u. - 21.00 u.

Vriidag A-selectie 20.00 u. - 21.30 u.

Eurovoetbaltoernooi Vrijdag 2 juni Heerenveen.

Voorstel trainingstiiden v.v. Oldeboorn 1995-1 996.

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

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

PRIJSVRAAG NIEUW
LOGO/CLUBEMBLEEM

/BRTEFHOOFD
V.V.OLDEBOORN.

Tijdens een vergadering van het
bestuur viel het ons op dat we
eigenlijk helemaal niet beschikken
over een eigen en logo en/of club-
embleem en ook niet over een
briefhoofd. Nu leek het ons wel
een aardig idee om daar onze
leden en/oÍ donateurs eens over te
laten brainstormen. Zeker in het
huidige computertijdperk is het
misschien wel aardig om je vin-
dingrijkheid eens te botuieren op
een logo/clubembleem en briet
hoofd voor onze vereniging. Het
moet uiteraard wel duidelijk betrek-
king hebben op onze vereniging.
De winnaar kan een leuke attentie
tegemoet zien. Het ontwerp dient
wel deze zomer te worden ingele-
verd bij onze secretaris Kees v.d.
Velde Braksdyk 2 te Aldeboarn.

,!

het bestuur.

Het huizenhoge Íavoriete AJAX
kon tegen de stugge ploeg van
Universidad Catolica uit Chili
geen enkel moment imponeren
en moest zelÍs in de eerste helft
een tegendoelpunt incasseren.
Dit doelpunt bleek uiteindelijk
voor AJAX de doodsteek, aange-
zien men in het verloop van de
wedstrijd deze achterstand niet
meer kon goedmaken. Dit resul-
taat was voor de kleine AJAX-
fans natuurlijk een grote domper.
Het niet in grote getale opgeko-
men publiek besloot dan ook
maar om grotendeels voor de
stroom uit het stadion te verlaten
om zo de files (Pinksterdrukte) te
omzeilen. Om ongeveer 22.00 u.
kwamen de meesten weer aan in
Aldeboarn en werd er door een
enkeling nog besloten om Bouwe
en Anke nog even te sponsoren
om daarna het "nest" op te zoe-
ken. Hopelijk heeft een ieder het
leuk gevonden.

Dag

Dinsdag

Team

D-pup

Nauwelijks bijgekomen van het
tripje naar de Kuip opZalerdag2T
mei, was het vrijdag 2 junialweer
raak. Deze keer was het uitstapie
echter iets dicfiterbij. Er werd nl.
op vrijdagavond in het Abe
Lenstra Stadion een begin
gemaakt met het fameuze
Eurovoetbaltoernooi (wat voor-
heen altijd alleen in
Groningen/Haren werd gespeeld).
Met ongeveer 45 personen incl. 9
chauffeurs (nog hartstikke
bedankt voor het rijden) gingen
we om 18.00 u. vÍa een sluiproute
richting Heerenveen. De auto's
werden daar geparkeerd op een
aanzienlijke loopafstand van het
stadion bijdie grote kruidenier uit
Heerenveen. Deze keer waren we
de Íiles gelukkig omzeild, en
mede daardoor reeds vroeg in het
stadion aanwezig, alwaar een oÍ
andere lruktemaker" trachtte de
sfeer er wat in te krijgen, maar het
meer als halÍlege stadion was niet
van zins om mee te'Jengelen",
zodat deze persoon met de staart
tussen z'n benen afdroop en het

rijd

18.15 u. - 19.15 u

Trainer

S. Veenstra
P. Poepjes .

H. Veerman
B. de Vries
B de Vries

J. Kirkenier
J. Kirkenier
H. van Dijk
S. Vink
Spelers zelf

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

de volgende keer wel op Anneke
Douma in het voorprogramma zal
uitdraaien. Door de files rondom
Heerenveen besloot men om een
kwartier later aan te vangen met
de wedstrijd tussen Heerenveen
A1 en Sporting Lissabon A1.
Zittend in het zonnetje bleek al
snel dat deze ploeg een maatje
(één maatje????) ïe groot was
voor Heerenveen. Hetwerd een
niet eens geÍlatteerde 1-4 over-
winning voor de Portugezen, die
in hun nr. 10 een speler bezitten
die werkelijk Íantastische doel-
punten maakt (3 tijdens deze
wedstrijd). Voor Foppe de Haan
en Gert Jan Verbeek rest er nog
wel wat werk om deze jongens
klaar te stomen voor het grote
werk (hoewel er spelers als
Melchior Schoenmakers, Flonnie
Pander, Ronnie Venema en Jan
Harm Schippers meespeelden die
allen wel eens aan het eerste
"geroken" hebben). Na deze ope-
ning was het wachten natuurlijk
op het grote AJAX. Ach jee, wat
werd dit toch een teleurstelling.

Piet.



BETAAL OP MAAT
Machtigen: makkeliik en voor-
delig voor iedereen.

U kent ze wel: die steeds terugke-
rende rekeningen voor regelmati-
ge betalingen. Zo maakt u

misschien maandeliiks de huis'
huur over door een overschrijving
in te vullen en oP te sturen. Of
wellicht betaalt u elke twee maan-
den de telefoonrekening door een
acceptgiro ondertekend in te stu'
ren. ln ieder geval betaald u het
lidmaatschap van de v.v.
Oldeboorn door elk half jaar de
contributie over te schrijven nadat
u van ons een faktuur heeÍt ont-
vangen. Dat kan ook anders, mak-
kelijker. Namelijk door de v.v,
Oldeboorn te machtigen de contri-
butie automatisch van uw reke-
ning af te laten schrijven.
Machtigen verlost u van de admi-
nistratieve romPslomP en scheelt
u tijd en moeite. Machtigen is ook
makkelijker voor de v.v.
Oldeboorn. De club hoeft dan niet

elke keer opnieuw Íakturen aan te
maken en herinneringen te sturen
aan de late betalers. Het is ook
goedkoper voor de v.v.
Oldeboorn, want elke handmatige

Naam Elftal

W.van KalsbeekTweede
H.Hartmans Tweede
S.Bergsma Tweede
J.Meester Tweede
D.Westerhoven Vierde
C.Reitsma Eerste
B.Haspels Vierde
D.H.Akkerman Eerste
J.v/d Woude Tweede
H.Ament Vierde
B.Oosterbaan Vierde
R.Dijkstra Vierde
H.Veerman Eerste
J.Akkerman Derde
P.Poepjes Eerste
M.Chapman Derde
S.de Roos Derde
S.Oosterbaan Eerste
S.Akkerman Eerste
J.Tijsma Eerste
W.Postma Derde
P.A.Kalsbeek Eerste

Eindstand Topschutters VV Oldeboorn om de

BETAAL OP MAAT BETAAL OP MAAT
overboeking kost geld. De kosten

van dit betalingsverkeer zijn hoger
voor de club dan wanneer we de
contributies zouden innen met
machtigingen. Geen wonder dan

ook dat steeds meer organisaties
overgaan tot machtigen. Van iede-

re tien girale overboekingen in

Nederland, loPen er nu vier via
een machtiging.
Contributies innen door machti-
gen.
Ook de v.v. Oldeboorn wil voor-
taan de contributies innen door
machtigen. Dat kan alleen als u

dat ook wilt. Daarom vragen wij u

bijdeze uw medewerking. Zo
bespaart u zichzelf tijd en moeite,

bespaart u de club tijd en moeite- en spaart u ook nog wat geld uit
voor de v.v. Oldeboorn. Geld dat
we aan leukere dingen kunnen
besteden.
Hoe gaat machtigen in z'n
werk?
Machtigen gaat als volgtr Machtigen heeft dus alleen

1) Bij de penningmeester of de maar voordelen. Voor u en

bank zijn machtigingskaarten te voor de club. Werk daarom
verkrijgen. mee aan een slimmer bet-

21 U vult de groene kaart in en alingsverkeer en MACHTIG!!

stuurl/brengt hem naar de vereni-
ging. U heeft nu een machtiging de penningmeester'

Doetpunten Naam

beker. Seizoen 94/95
ElÍtal DoelPunten

A.Faber Eerste
H.v/d Meulen Tweede
R.Jelsma Tweede
J.Klompmaker Tweede
W.Jager Tweede
J.Witteveen Derde
Platini Derde
J.Bethlehem Derde
E.Quarré Derde
H.v/d Krieke Derde
H.Nieuwland Vierde
M.Kleefstra Vierde
J.Visser Vierde
H.Akkermans Vierde
H.J.v/d Krieke Vierde
G.van KalsbeekTweede
W.Vink Derde
A.Spoelstra Derde
Joh.Brouwer Vierde
J.de Boer
J.de Jong

Vierde
Vierde

K.Akkermans Vierde
R.de Boer Vierde

verleend om periodiek de contri-
butie van uw rekening te laten
afschrijven.
3) De gele en rode kaart bewaart
u. Raakt u ze kwijt, dan heeÍt uw
bank of postkantoor nieuwe
exemplaren vooÍ u.

4) De gele kaart vult u in als u het
niet eens bent met een bePaalde
aÍschrijving. Als u deze kaart dan
binnen 1 maand na afschrijving
naar uw bank stuurt, wordt het
bedrag op uw rekening terugge-
boekt. Een reden hoeft u daarbij
niet op te geven, u blijtt baas over
uw eigen geld.
5) De rode kaart gebruikt u wan'
neer u de machtiging wilt oPheÍ-
fen. Deze stuurt u ingevuld naar
de penningmeester van de ver'
eniging.

U ziet het: U heeft alles in eigen
hand!

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

19
17
17
16
16
13
12
10
10
10
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
2

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
u
35
36
37
38
39
40
41

42
43
4
45

I

J
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Oldeboorn 1 1994-1995

Het seizoen 19921-1995 stond
voor alles in het teken van aan-
passingen en veranderingen.
Aanpassingen aan: een andere
trainer, een aantal andere spe-
lers, het vertrek van een veel sco-
rende en dominante speler,
een andere basisopstelling, een
ander spelsysteem, een anderè
speelwijze, een andere teamdisci-
pline, een andere (wedstrijdge-
richte) vorm van trainen.
Ondanks deze wijzigingen en een
moeizame voorbereiding vond het
eerste elftal zich toch met de kerst
terug op de 3e plaats.
Deze prestatie kwam vooraltot
stand via een voortreffelijke
thuisreeks waarbij achtereenvol-
gens Warga, Langweer, Black
Boys, Sport Vereent en De
Westhoek met Íorse cijÍers wer-
den
geklopt (doelsaldo 22-4).
Uit werd er gewonnen bij Sport
Vereent, gelijkgespeeld bij
Robur en verloren bij
Houtigehage, De Westhoek en
Udiros.
Al met al was dit goed voor een
3e plaats met 13 punten uit 10
en uitzicht op de eerste periodeti-
tel.

Doch ......na de winter ging het
snel en langdurig bergaÍwaarts.
Pech binnen en buiten het veld
gingen hand in hand waarbij
langdurige blessures en ziektege-
vallen (Sybrand, Johannes,
Jan Visser, Sietse, Janco,
Henrico en Eeltje) weleen erg
groot stempel op de negatieve
prestaties drukten.
Slechts 3 spelers (Johan, Douwe
Hein en Siemen Willem) speelde-
nin alle 22 wedstrijden.

VOETBALSCHOENEN

Wij hebben in de kantine nog
enkele voetbalschoenen liggen.
deze schoenen zijn te koop voor
f .5,-lpaar. Komt u weekends rus-
tig eens kijken of er wat bij zit. De
schoenen liggen in het voorraad-
hok bij de Írisdran(bier e.d. op de
plank boven de koelkast.

Naast de bovengenoemde voor-
ziene aanpassingen kregen we
dus
nu ook te maken met de nodige
onvoorziene aanpassingen het-
geen
duidelijk teveel werd.
Ondahks dat de vele vervangers
(Wietse 1 en 2, Henk, Ronald,
Harke, Jurjen en Harmen) het
individueel vaak verbazingwek-
kend goed deden was het totale
teamevenwicht dusdanig ver-
stoord dat
verliespunten veelal onontkoom-
baar en voorspelbaar werden.
De daardoor ontstane Írustraties
veroorzaakten bovendien ook
nog de nodige onnodige overtre-
dingen, boekingen en dus schors-
ingen met als gevolg nog meer
aanpassingen en problemen.

Een en ander had o.m. tot gevolg
dat er na de winter maar lieÍst 9
nederlagen werden geleden, 1

gelijkspelwerd behaald en slechts
2 overwinningen konden worden
bijgeschreven hetgeen
resulteerde in een puntentotaal
van 18 uil22, wat nog net goed
was om het vege hoofdklasse lijf
te redden.
Zelfs het doelsaldo (45-47) bleeÍ
beneden Nieuw Boarnster Peil.

Alles overwegende lijkt 94-95 een
(ramp)seizoen om maar snel te
vergeten maar er van uitgaande
dat men door schade en schande
wijs wordt, met vallen en opstaan
groot wordt en in
slechte tijden zijn vrienden leert
kennen is dit seizoen met
al haar tegenslagen zeker een
belangrijke bouwsteen voor
de teambinding en sfeer in de

BEDANKT

Hierbij wil ik het bestuur en leiders
incl. spelers van Fl ,E-1, É2 en E3
bedanken voor de mooie kaarten
die ik mocht ontvangen tijdens
mijn verblijÍ in het ziekenhuis en
bij mijn thuiskomst.

volgende seizoenen.

Bij mij overheerst bovenal tevre-
denheid over de prima werksÍeer
binnen de vereniging en de uitste-
kende samenwerking met
het eerste elftal bij trainingen,
besprekingen en wedstrijden.
Ook qua organisatie zit de v.v.
Oldeboorn prima in elkaar
hetgeên het bestuur op de leden-
vergadering zal bewijzen
met de presentatie van een alge-
meen beleidsplan en een
beleidsplan voor de jeugdaÍde-
ling.
Slechts weinig clubs (ook op
KNVB niveau) geven blijk van een
dergelijke eigen visie en werkwijze
en hebben de juiste poppetjes zo
op de juiste plaats.

Hopelijk l(unnen we de volgende
jaren dit beleid met aansprekende
resultaten stap voor stap naar op
het veld vêrtalen. e
Met de terugkeer van Siete en een
betere tactische beheersing
van systeem en speelwijze zullen
er wellicht minder Íouten
worden gemaakt, minder bles-
sures onstaan, minder boekingen
nodig zijn en moet een plaatsje bij
de eerste vier mogelijk
worden gemaakt.

Tot slot wil ik graag namens het
eerste elÍtal bestuur, leider Harm,
grensrechter Jelle, keepertrainers
Durk en Germ, de spelersvrouwen
en overige echte supporters
bedanken voor de ondersteuning
en een ieder een prettige vakantie
toewensen.

Bonne de Vries

KOOPT BIJ ONZE
ADVERTEERDERS!!!

7

Jentje.



Jubileumboek deel 1 en deel 2

Wie het jubileumboek van de

Friese voetbal bond niet heeÍt
gelezen oÍ zelÍ heeft gekocht, zal

ik hierbij wat uit de doeken doen,
wat er zoal over de W Oldeboorn
wordt geschreven.
Oldeboorn werd in 1923 oPgericht
en was daar door de twintigste
ofÍicieële voetbalclub. Oldeboorn
werd kampioen in de jaren
35,36,38,39,54,56,91 en werd
winnaar van de FVB beker in

1939. Gedegradeerd werd er in

1953,63,69,77 en83.
Er werden in Oldeboorn ook wel

eens beslissingswedstrijden
gespeeld, zoals in 1994 toen de
Westhoek en OldeholtPade zelÍs
twee maal naar Oldeboorn moes-

ten. Eerder werd er in 1968 de

wedstrijd lrnsum - SPort Vereent
gespeeld. Sport Vereent won
deze wedstriid met 3-1 en keerde
daardoor terud naar de KNVB. Er
werd vroeger veel gesPeeld in

onderlinge comPetities omdat
men zich dan niet als lid had aan-
gemeld bijde FVB. ln de twintiger
jaren speelde Oldeboorn samen
met de Knipe, WijnjeterP of
Akkrum en VIOD (Voetbalis ons

doel) uit Tijnje wedstrijden. ln
1926 speelde Oldeboorn een
onderlinge comPetitie tegen
GAVC, Akkrum en de KniPe.

Tegenwoordig is het heelgewoon
als er wat relletjes zijn met het
publiek. Oldeboorn beleeÍde het
al in het seizoen 1941/1942 in de

uitwedstrijd tegen Mildam. Het
gevolg was dat er bij het veld een

bord kwam te staan met de tekst:
Het publiek houdt zich buiten de

beslissing van de scheidsrechter-
Tijdens en na aflooP van de wed-
strijd mag niemand zich oP het

speelveld begeven. Het bord is

bewaard gebleven en hangt nu

voor het raam in het hok van de

kaartverkooP. Ook werd er vroe'
ger altijd gesPeeld om het kam-

pioenschaP van de gemeente

Utingeradeel. ln 1969 eindigden
de drie teams (Akkrum, Oldeboorn
en Terhorne) in Punten gelijk

zodat strafschoPPen de winnaar
moest aanwijzen. En zowaar, dat

kon Terhorne het beste. Dit schrijÍt

het nu slaPende lid van de FVB in

haar stukje over haar club. Ook
werden er nog wel eens andere
voetbalclubs kamPioen in

Oldeboorn. ZelÍ kan ik mijnog wel

een paar herinneren zoals
Langweer en Surhuisterveen maar

in 1947 werd biivoorbeeld de

Blesse kamPioen. Tegen Akkrum
speelde men in 1941 een beslis-

singwedstrijd om het kamPioen-

- schap en in 1977 om degradatie,
en beide wedstrijden werden jam-

merlijk verloren. Mocht iemand
belang hebben om dit boek te

lezen dan kunt u dit bestellen bij

Harm Oosterbaan tel. 1605. Wel is

het mogelijk dat u dan oP een

wachtlijst komt. U kunt het natuur-

Iijk ook koPen en dan moet u Piet

Tijsma even bellen tel. 1807'

Jubileumboek deel2

Als je het jubileumboek doorleest

kom je op een gegeven moment

allemaal beschrijvingen tegen van

alle clubs die nu nog bestaan' Wat
je dan meteen oPvalt is dat bijna

alle clubs vroeger andere namen

hadden. Om alle clubs hier te noe-

men is misschien welwat te veel

maar we Proberen het toch maar.

Het gaat hier overigens om clubs

die al eerder bestonden maar tij-
dens de oorlog (eerste) oP hielden

te bestaan of clubs die later

fuseerden. Ook komt het voor dat

er sprake was van niet echt oÍÍi-

cieële clubs maar bijvoorbeeld
zomervoetbalteams of kroegen-

den in de week 4Im7 september
1995 en mogelijk in de week

11 Vm 14 sePtember 1995.

teams. Laten we beginnen met
onze buren. Akkrum - AVC, GAVC
- Victoria, lrnsum - lVC, Warga'
WVC. Zoals u ziet veel aÍkortin-
gen, wat toen niet ongewoon was

omdat bijna elke club dit deed.
Daarom nog maar een Paar
Blauwhuis - BCV, DelÍstrahuizen -

DEVC, Drachten - DW, DronrijP -

DVC, Renado - SNW, Woudsend
- WSV en nog veel meer. Ook
waren er clubs die gingen Íuseren
zoals LSC. Vroeger waren dit
Lycurgus en Friso. LYcurgus was

een van de vier clubs die aanwe-
zig waren bij de oprichtingsverga-
deringin 1904, men had toen 24

leden. Ook waren er in bePaalde
plaatsen meerdere voetbalclubs
zoals in Jubbega. Hier kwamen
SDO, Eenheid, Reade Duvels en

eigenlijk ook de W
Hoornsterzwaag vandaan. Veel
clubs hadden namen díe men
weer kwijt raakte. Dit kwam omdat
er aleen andere Ploeg de zelfde

naam had. Voorbeelden hiervan

zijn Foarut - MW, Friso - Vitesse
Nicator - Jong FeYenoord, Read
Swart - Rood Zwart. De meest
vreemde namen kom je tegen als
je dit boek doorleest zoals DWP -

De Wite Pael, FFS - de Knal,

Friesland - Snel, Langweer - Atilla
ONB - de Zwarte duivels,
Makkinga - Klein maar daPPer, de

Sweach - Wood BoYs, WC (lJlst)

- Ben Hur. Een club die het wel
erg slecht trof was de Leeuwarder
club Achdoeth. Dezê club had 1

elftal en werd in 1926 oPgericht
om na 12iaar weer oP te houden.
Aangezien dit een joodse club
was zag men van de sPelers nie-

mand meer terug na de oorlog.
Maar twee sPelers overleeÍden de

Tweede Wereld oorlog. Hierbijwil
ik het laten maar mocht je meer

wiilen weten beldan gerust Harm

Oosterbaan tel 1605.

FVB-INFOLIJN 058-671 61 5

(DIVERSE INFO VIA CAS-
sETrE)

AANVANG COMPETITIE SEIZOEN 1 995.1 996.

t
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'

I



Verslag Nationale Jeugdvoetbaldag Zaterdag 27 mei.
Zalerdag?T mei was het dan zover.
Om 6.15 u.'s ochtends stond ieder-
een Íris aan de start in het Doelhof
voor de lange reis naar de Kuip in
Rotterdam. Zelfs alle ctaufÍeurs (en

natuurlijk de chautfeuse Grietje v.d.
Velde, die we hiervoor natuurlijk nog
hartelijk bedanken) bleken in staat
om zonder al teveel problemen naar
Akkrum te rijden. Hier reed om 6.41
u. een dubbeldekker van de NS het
station binnen, om eryoor te zorgen
dat we om 9.51 u. voor het stadion
de Kuip konden uitstappen. Het viel
gelijk op dat alle spelers zich goed
hadden voorbereid op deze lange
reis, aangezien er goedgevulde rug-
zakken werden gesignaleerd bij

deze jongens. De leiding daarinte-
gen (kennelijk Íinancieel iets draag-
krachtiger) had er op gerekend de
nodige consumpties wel in de trein
te kunnen krijgen. Helaas,
helaas.....De extra trein was door de
KNVB Zeist gereserveerd speciaal
voor deze dag, en men had het niet
nodig geacht om de innerlijke mens
ook te kunnen voorzien van de nodi-
ge hapjes en drankjes. Welwist
men op het aanvraagformulier dui-
delijk te vermelden dat blikjes en
Ílessen het stadion absoluut niet
binnen kwamen (nou we hadden
wel met een gereedsschapkist naar
binnen kunnen wandelen om de
stoeltjes los te halen, dus dit vielwel
wat mee), zodat de meeste spelers
de heenreis al aardig door hun pro-
viand heenraakten en er zelÍs hier
en daar alde nodige buikkramp
voorkwam. Deze buikkramp ver-
dween bij de meesten (behalve bij
Siebrand, die werd alleen maar
erger) toen we langs het nieuw in
aanbouw zijnde Amsterdam Arena
(het nieuwe AJAX stadion) reden.
Het bleek een gigantisch bouwwerk
te zijn met schitterende overkappin-
gen. Maar goed, we waren onder-
weg naar de concurrent de Kuip,
alwaar we dan ook tegen 10.00 u.
arriveerden. Na nog een gil van de
opperhooÍdleider in de dubbeldek-
ker dat we vooral bij elkaar moesten
blijven, ontstegen we de dubbeldek-
ker met een houten kont van het zit-
ten, en een droge ... van het niet
kunnen krijgen van enige vorm van
"nattigheid". Na het betreden van
het Feijenoordcomplex verdwenen
de eerste spelers reeds richting de
in grote getale aanwezige stands,
waar men de nodige voetbalartike-

len kon aanschaffen, zoals caps,
shawls, posters, stickers, voetbal-
bladen, shirts e.d. Bij een enkeling
uit Aldeboarn was dan de verleiding
ook te groot en alras liepen er enke-
le spelers met een schitterende
shwal (helaas van de verkeerde
club). Op naar vak PP. Dit bleek
toch nog moeilijker te vinden dan
we dachten. Het stadion bleek iets
groter te zijn dan het Abe Lenstra
stadion. Uiteindelijk bleek vak PP in
een hoek te zijn. Zitten allemaal en
rustig naar de openingswedstrijd
Feijenoord 81 en AJAX 81 om de
landstitel gaan kijken. Nou dat kij-
ken viel nog niet mee voor de klei-
nèren onder ons. Reeds na een
helft kwamen ze uit alle hoeken op

- de begeleiders af met de vraag of
ze de kermis, welke voor het sta-
dion was gesitueerd, onveilig moch-
ten maken. Ach ja wat is er nou
leuker, dé kermis oÍ een potje voet-
bal tussen Feijenoord en AJAX (ik
wist het wel als ik zo jong was). Dus
de jongste kroost de kermis oP. De
ouderen bleven nog even zitten kij-
ken en de begeleiding ging inmid-
dels maar eens op zoek naar een

"bakkie" koffie, hetgeen vlot slaag'
de. Ook onder de begeleiding werd

' er al vrij snel de gratis verkregen
Voetbal lnternational doorgebladerd
(niet zo'n interessante wedstrijd
misschien?). Na de wedstrijd werd
het wel eens tijd voor "happie" en
werd er richting gezet naar de
Friettent voor het stadion. Hier werd
eindelijk de innerlijke mens "ver-
wend" en werd het voor de begelei-
ding wel eens tijd om ook de kantine
maar eens met een bezoek te vere-
ren, aangezien er op het speelveld
inmiddels de wedstrijd Nederland
Meisjes - Duitsland Meisjes was
begonnen (en we mochten aanne-
men dat onze jeugd daar wel oog
voor zou hebben). ln de kantine
bleek dat men het vandalisme
wenste in te dammen d.m.v. het
schenken van merken als Amstel
Light en Lingen's Blond in grote
plastic "emmers". Dit bleek voor de
echte drinkers uit Aldeboarn een

toch wat te zware opgaaÍ, aange'
zien men liever een echt biertje
drinkt. Toch werden er een paar

"emmers" naar binnen gewerkt en
besloot men maar weer eens de tri'
bune op te gaan om het slot te aan'
schouwen van de meisjes. Het werd
uiteindelijk een dubbelblanke stand.

Hierna was het de beurt aan het
leukste onderwerp van de dag, nl.

de beste jeugdkeepers van
Nederland werden door Frans Hoek
met vele assistenten onder vuur
genomen in velerlei trainingsvormen
en met tekst en uitleg via de stadion-
speakers. Dit was duidelijk voor een
heleboel bezoekers een ware afwis-
seling van de dag. Het slotvuurwerk
van de dag moest komen uit de
wedstrijd tussen AJAX A1 en
Anderlecht (oftewel Anderland vol-
gens het KNVB programma). De A-
junioren van AJAX bleken niet teveel
Íeestgevierd te hebben met hun gro-
tere broers die net de Europa Cup I

hadden gewonnen, want Anderlecht
werd na een schitterende wedstrijd
met Íantastische doelpunten (waar
Siebrand het waarschijnlijk weer niet
mee eens was) met maar lieÍst 7-1

naar Brussel gestuurd. Ondertussen
werd overigens de leiding wel een
beetje ongerust, aangezien de jong-

ste jeugd zictr sinds het vertrek tij-
dens de wedstrijd van de B-junioren
niet weer had laten zien. Gelukkig
ontdekte men de hongerige en dor-
stige Ronald, die er wel voor zou
zorgen dat de rest zich ook maar
weer eens moest melden (achtêraf
bleek hij dit te doen tegen een even-
tuele vergoeding). Uiteindelijk werd
iedereen verzameld bijde uitgang
en werd nog even de ... geleegd
voor de lange terugreis. Deze terug-
reis zou later ongeveer een halÍ uut .

langer duren, aangezien de machi-
nist waarschijnlijk geen Amstel Light
of Lingen's Blond had gedronken en .

we zowaar midden op het Centraal
Station in Utrecht stonden, waar we
ook niet even konden uitstappen.
Hier kwam de mededeling datwe
nog "even" terug gingen naar
Weesp en Hilversum, om daarna
richting Leeuwarden te reizen, als oÍ
de dag niet lang genoeg had
geduurd. Dodelijk vermoeid (de lei-
ding althans), maar blij dat we weer
met z'n allen (incl. Dennis) in
Akkrum konden uitstappen stonden
er reeds weer enkele charmante
chaufÍeuses te wachten en ging het
richting Aldeboarn, alwaar het kaars-
je langzaam uitging....
(oh ja....?)

De Opperhoofdleider.



Voorlopige indeling
A-selectie v.v. Oldeboorn
1995-1996.

1. Douwe Hein Akkerman
2. Sietse Akkerman
3. August Faber
4. Wietse Huisman Szn.
5. Pieter Ate Kalsbeek
6. Siebrand Oosterbaan
7. Johannes Poepjes
8. Pieter Poepjes
9. Cees Reitsma
10. Johan Tijsma
11. Siete Veenstra
12. Henrico Veerman
13. Jan Visser
14. Janco Voolstra
15. Siemen Willem de Vries
16. Ronald van Warmerdam
17. Jan v.d. Woude
18. Eeltje v.d. Woude
19. Luitzen ldzinga
20. Henk v.d. Meulen
21. Jelle Braaksma
22.HarmenAment
23. Wietse Huisman Wzn.
24. Jelmer Hoekstra

Trainer: Bonne de Vries
Leider : Harm Oosterbaan

OeÍenwedstriiden en Toernooien 1 995

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

Zaterdag 10.Juni
toernooi Aengwirden (B+C Jun.
E1,82,83 en F1)

Donderdag 10 Augustus
Oosterlitiens 1 - Oldeboorn 1

19.00

Dinsdag Í5 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
Oldeboorn 1 - DTD 1 19.00

Zaterdag 19 Augustus
Oldeboorn F1 - Akkrum F1 10.00

Voorlopige indeling
B-selectie v.v. Oldeboorn
1995-1996.

1. Jeroen Witteveen
2. RoeloÍ Jelsma
3. Sible de Roos
4. Sipke Vink
5. Ellert Quareé
6. Gerke van Kalsbeek
7. Wiebe Jager
L Jelle Wierda
9. Wichard Postma
10. Jan Meester
11. Yde Sinnema
12. Jorn Klompmaker
13. Leo Hamburg
'14. Jentje Akkerman
15. Henk Vink?

Trainers: Bonne de Vries/Piet
Tijsmafl ohan Tijsma/Siebrand
Oosterbaan/Cees Reitsma
Leider : wordt nog aan gewerkt

Zaterdag 19 Augustus
Oldeboorn E1 - Akkrum E1 10.00
Zaterdag 19 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 - OldeboornÊ2
18.30
Woensdag 30 Augustus
Oldeboorn 2 - lrnsum 2 19.00

Vrijdag I September
Oldeboorn 3 - Oldeboorn 4 19.00

Zaterdag 2 September en Zondag
3 September start competitie.

SCHEIDSRECHTERS
GEZOCHT!!!!

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

WIJ FELECITEREN IN
JUNI EN JULI:

1 juni Rene Hiemstra 11 jaar
8 juni Erwin Oosterbaan 9 jaar
12 juni Robbert v.v. Torre 12 jaar
12 juni Dick Westerhoven 37 jaar
15juni RoeloÍJelsma Z3iaar
18 juni Henk J. vd Krieke 35 jaar
20juni PietTijsma S{iaar
Z4juni WilcoVink ?4jaar
29 juni Eeltje vd Woude 22 jaar
2 juli Sietse de Jong 22 jaar
4 juli Bauke Dijkstra 16 jaar
4 juli Jelmer de Jong 9 jaar
10 juli Jarno Troost I jaar
11 juli Willem v, Kalsbeek 35 jaar
14 juli Bonne de Vries 40 iaar
15juli AnnaVr. Kirkenier f .iaar
16 juli Haiko van Dijk 53 jaar
'lSjuli HenkVink 3?jaar
20 juli Henkv.d. Meulen Z4jaar
22 juli Sible de Roos 23 jaar
22 juli Johannes Watzemall jaar
23 juli Auke Bangma 12 jaar
23 juli René Eyzenga 14 jaar
27 juli Jan Meester 33 jaar
28 juli Jacob v.d. Bij 10 jaar
31 juli Wiebe Jager 19 jaar
31 juli Jan v.d. Vlugt Z?jaar

Hierbij verzoekt de redaktie
geboorte kaartjesioverl ijdensbe-
richten/jubilea e.d. m.b,t. de voet-
balclub (bestuur) in te leveren op
s. de Grootstr. 26 oldeboorn
(Piet Tijsma).
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ln onze rubriek "lnterÍjoetje" deze keer een profielschets van: een meedogenloze voorstopper van
Oldeboorn 1 die maar alte graag zijn muzikale kunsten vertoont achter z'n draaitaÍel onder de pseudo-
niem D.J. P.P.??? Hijzal het komend seizoen waarschijnlijk zaterdagmíddag z'n vriendin Boukje moeten
aÍ- staan aan ons damesteam. Uw aandacht voor.....

Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat:
Schoenmaat en merk:
Speelt in:
Gespeeld in\getraind bij:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste film:
Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste vrouw en/of man:
Favoriete club:
Favoriete club buitenland:
Favoriete speler:
Favoriete trainer:
Welke club wordt dit seizoen landskampioen:
Welke clubs degraderen dit seizoen:
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Favoriete tv-programma:
Slechtste W-programma:
Favoriete tv-presentator:
Kwalvan de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek: sixties:
Slechtste muziek:
Favoriete andere sport:
Onderschatte voetballer:
Overschatte voetballer:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Ambities voor de toekomst:
Beste krant/tijdschriÍt:
Sl echtste krant/tijdsch riÍt:
Een hekel aan:
Bewondering voor: mijn
Kwal van de voetballerij:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
Wie nodig je niet uit op je verjaardag:
Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn:
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn:
Voetbalis:
Wat je verder altijd al kwijt wou:

Pieter Poepjes
21-8-76 te Aldeboarn
asielzoeker
214 Adidas
Oldeboorn 1

jeugdteams Oldeboorn
nee/ja
natuurlijk
Kameleon
Red Scorpion
Arnold Schwarzenegger/Sharon Stone
Lasagne
vissen
Cindy Crawford
AJAX
Barcelaona
Koeman
Louis de Vries
v.v. Bontebok
PSV
geen
Sietse Gehaktbal

André van Duin
Karelv.d. Graaf
Breakfast Club
ikzelf
Top 40
klassiek
volleyball
René Brugman
Johannes van Ynskje
vlak voor de wedstrijd
konthaar op mijn hooÍd
gek worden
Leeuwarder Courant

konthaar op mijn hoofd
moeder
ikzelf
Koeman
mijzelÍ níet
(witte) Hendrik N.
bierprijs
oorlog
Te koop:Tuner Akai Platenspeler Akai
Samen: Í.200,--

I
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HOOFDSPONSORS V.V. OLDEBOORN.

Op bijgaande foto presenteren beide nieuwe hoofdsponsors zich. Te weten; Fluid Filter Systems b.v. te Drachten
en Jac. Knol G.W.W. B.V. te Aldeboarn. Op de foto zien we op de achterste rij v.l.n.r. Siebrand Oosterbaan,
Johannes Poepjes, Ronald van Warmerdam, Pieter Poepjes, Eeltje v.d. Woude en Janco Voolstra. Voorste rij
v.l.n.r. Klaas Akkermans (namens sponsor Jac. Knol G.W.W. B.V.), Jan v.d. Woude, Sietze Akkerman, Johan
T'rjsma, Cees Reitsma, Siemen Witlem de Vries, Jelle Teunissen (grensrechter), August Faber, Wietse Huisman
Szn., Henk v.d. Meulen, Douwe Hein Akkerman, Ëvert Fokkema (voorzitter), Bonne de Vries (trainer) en Harm
Oosterbaan (leider). Hoofdsponsor Fluid Systems ontbreekt op de Íoto. Foto gemaakt door Pier v.d. Heide.

BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN.
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Zaterdag 24 juni.
AfsluitingsÍeest v.v. Oldeboorn
met grote barbeque op het
S portcomplex Oldeboorn.
VooraÍgaand om 19.00 u. door
een voetbalwedstrijd tussen Ald
Boarn 1-spilers. Kaarten à 10,--
voor de barbeque zijn te verkrij-
gen bij Binne Oosterbaan tel.
1768, Catharina Bethlehem tel.
1921 en in de kantine (hier wordt
de gehele maand juni door de
senioren op dinsdag- en woens-
dagavond getraind.)

Vrijdag 3O juni.
Algemene Ledenvergadering v.v.
Oldeboorn. Aanvang 20.00 u.

kantine v.v. Oldeboorn. Met o.a.
de presentatie van het nieuwe
beleidsplan van de v.v.
Oldeboorn.

Zaterdag Í julien Zondag 2 juli.
lndianenkamp incl. overnachting
jeugd v.v. OÍdeboorn (F-pup. Vm
D-pup.) op het Sportcomplex
Oldeboorn. Een weekend geheel
in de trend van de indianen en
cowboys uit het Wilde Westen.

GEVRAAGD LEIDER
F.PUPILLEN
sErzoEN 199s-1996
V.V. OLDEBOORN.

Voor onze uiterst talentvolle 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 echter niet!) die iedere wed-
strijd er weer volop tegenaan wil-
len, maar dit uiteraard niet zonder
begeleiding kunnen. Kandidaten
kunnen zich aanmelden bij Sipke
Vink tel. 1294 oÍ Piet Tijsma tel.
1807.

ADVERTEREN DOET
VERKOPEN!!!

Wilt u ook een advertentie in ons
clubblad plaatsen?

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

te!.1772
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Club van 100 v.v. Oldeboorn per 28-02-1995.

1. Skineskopper (Haaye v.d. 17. D.V. Trofee (Douwe Venema) 32. Tegelbedrijf Roel HoÍstede
Heide) 18. Nintendo Jentje (Jentje Aldeboarn 05663-1645
2. Moeke de Bruin (een café in Akkerman) 33. Marten de MOs (alias Wichard
Oldeboorn) 19. WK 94 (Weddenschap WK Postma)
3. Brothers Booze (Johan, RoeloÍ voetbal 1994) 34. "Do Kachel, lk ek kachel',
en Piet Tijsma) 20. Calimero (Gerke van (Jubbega 5)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mijduide- Kalsbeek) 95. M. ptatÍisk (Meile de Haan)
lijk) 21. de Heavy's (Sible, Henk, Ellert 36. lkl hobf niet op zo'n bordje
5. Bogra Sports (de maker van de en Roelof) (Frida Haspels)
bordjes) 22. Jeppe Tjengberg (Sietse 37. Hamburger (Leo Hamburg)
6. Zico (Binne Oosterbaan) Akkerman)
7. Jossie (Janco Voolstra) 23. Bettel (Jan Bethlehem) WtE VOLGT?!?!?
8. Meesterzuiper (Jan Meester) 24. Bokkema (Johan Fokkema)
9. Modehuis Numan (ook wel dui- 25. Frankie Boy (Frank van Opgeven kan bij Binne
delijk) Warmerdam) Oosterbaan tel. í769.
10. Katje (Harm Oosterbaan) 26. A+3xH te A. (het andere caÍé) De kosten bedragen 100,-- voor
11. lk en mien broer (Kor Mulder 27. Wobma Fourages (duidelijk een heeljaar. Het getd wordt bín-
en Jelle Wierda) liikt mij) nen de vereniging besteed voor
12. Piet Snikkel & Co. (Cor 28. Anne Nijdam (de trouwste "goede doelen". Er is het aÍgelo-
Brouwer & Siep Grotenhuís) - supporter) pen seizoen o.a. een nieuwe stoÍ-
13. Lytse Louw (Jan Visser) 29. Black & White (Marcel en zuiger, een kalkwagen, ca. 30
14. Lillehammer'94 (een wedden- Jikke) nieuwe ballen, stoÍ voor nieuwe
schap) 30. Wy passe net op sa'n buords- cornervlaggen, een andere
15. T.G.V. (Transport Group Valk) je (Catharina, Anet, Anet, Bea) aÍwasmachine en een koffiezet-
16. W.A.S.H. and Go (Wllem, 31. lt Boarnster Kwartet ( Ook een apparaat voor aangeschaft.
August, Sietse en Harke) weddenschap WK voetbal '94)

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN 1994-1995 V.V. OLDEBOORN.

De volgende bedrijven hebben dit * CaÍé Moeke de Bruin Aldeboarn van Oldeboorn 1 dan kunt u dit

seizoen reeds een bal aangebo- * Rabobank Aldeboarn melden b'tj Jan v.d. Woude tel.

den voor een wedstrijd van * Eelsingh Assurantiën Akkrum 1772. Hiervan wordt tevens mel-

Oldeboorn 1. Waarvoor uiteraard i.s.m. Nationale Nederlanden ding gemaakt in het programma-

onze hartelijke dank. * Biliartclub "Los fan't WiiÍ" Café blad, het clubblad en de rest van
* TGV Transport Aldeboarn Moeke de Bruin het seizoen in de kantine van de
* van Elst & Oosterbaan v.v. Oldeboorn. Een wedstrijdbal

Ac-countantsLeeuwarden Dezewedstrijdballenwordenlater kostu f .75,-' Hiervoorontvangtu
* Anne Nijdam Oldeboorn (onze gebruikt bij de lagere elftallen en van onze penningmeester een

trouwste supporter) op de trainingen. Zo ziet u maar nota, die belastingtechnisch weer
* Smulboetiek Cafetaria't Anker dat de aangeboden wedstrijdbal- aÍtrekbaar is van de winst.

Aldeboarn len niet na 1 keer spelen "verdwij-

" Fa. Y. Rodenburg Aldeboarn nen". Alle elftallen binnen onze
* Prima Print Aldeboarn vereniging hebben er op deze
* Hotel Goerres Aldeboarn manier plezier van. Dus wrlt u in PR-kommissie v.v. Oldeboorn.
* Super Service P. de Jager de toekomst ook een wedstrijdbal
Aldeboarn schenken voor een thuiswedstrijd

VERLOTING Y.V OLDEBOORN
ftcldtArdum Zrt*{q ll m.l tt i.

r.-r,..rH:ffi3r..o.SíF,ff
Hoofdprfir:t l.OO0,- ffi

Boarnster koeievlaai / 1000 waard
ALDEBOARN - Twccënecnhalf uur had de koc Johanna ecr-
gistermiddag nodig om op hct vo€tbalveld van Aldeboarn cen
gcschikt sclrijtvirk ic kiczch cn duarnrcc dc uitslag van dc lotcrij
van vodbalvcrcniging Aldcboarn tc bcpalcn. Uïtcindclijk ont-
lasttc zij zich tusscn de krijtstrepcn van-vak 0493, waarvan het
bijbehorende lot in handcn was van Boarnster Wietse Huisman
(20). flij won cr/ 1000 mcc. Dc stirdcnt aan hct Lccuwardcr Van
Hall lnstutuut was ccn van dc vijíhondcrd dcelnemcrs aan dc
lote.rij..Nct. als de mecstcn brachi hij het grootste deel van de
wedstrijd niet langs dc lijn maar in de clubk-antine door. .,Nei in
kcrtici wic dcr nct sa folle spanning rncar. lk wie al thris doc't ik
skillc waard dat hy op myri lakje skiten hie." Huisman. die een
tlcntJe in het lot investeerde, gaat van de winst op vakantie.

?rt[ per lor J. l0r

\fquÉg nrlod dor 8lW
Gnat Bcr.rtím $l-ltts.

HooldTorerr v,Í OldLbom
lac. Knol b.v. te Aldeboann

Fluld Systernr b.v. to Drrchtcn 14



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 hel 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
beleidsplan ter inzage ligt in de
kantine; Er liggen meerdere
exemplaren waardoor het moge-
lijk is deze te lenen, mits er steeds
een exemplaar in de kantine ach-
terblijÍt,
Nadruk verboden!

Het jeugdplan blijÍt 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 ÍictieÍ verhaal wat als illustra-
tie in het plan is opgenomen.

"Hans (28) kan redelijk voetballen.
Elke week voetbalt hij in het vier-

de elftal.
Niet Íanatiek maar met veel ple-
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 aAief in de jeugd-
c,ommissie. Toen zijeen tijdje ziek
was was de belangstelling van de
club niet overdreven, maar altijd
wel aanwezig. De jaarlijkse atten-
tie voor het vrijwilligerswerk is
bovendien altijd een aardige blijk
van waardering. Zo'n club verlaat
je niet zo gauw. Bovendien zou hij
het vervelend vinden als je op
zondag bij het eerste elftal staat te

_ kijken, en zelf niet meer biiWO
zou voetballen.
Het wordt trouwens steeds leuker
als het eerste thuis speelt. Er
wordt aantrekkelijk gevoetbald,
nooit trarnmelant 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
krijgt een prima begeleÍding 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 hooÍdplaats zijn ze aleens
benaderd. ln goed overleg met de
mensen van WO is besloten dat
hij toch de eerste jaren bij WO
blijft. Johan heeÍt het immers pri-
ma naar z'nzin bijde club.
Om z'n voetbal-ontwikkeling niet

tegen te houden zijn goede
aÍspraken gemaakt. Johan traint
nu bijvoorbeeld eens in de vier
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
Hoofdklasse 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 heeÍt hem gister-
avond gebeld want ze zijn op zoek
naar een nieuwe trainer- Wat het
bestuur niet weet, maar zijn vader
Hans wel, dat voor hem al vast
staat dat hij het aanbod aanneemt.
Bij WO voelt hij zich thuis. ln het
eerste is veel talent. De spelers
zijn gebleven ondanks degradatie
in het afgelopen seizoen. BijWO
zijn immers meer redenen om te
blijven. Misschien is het voorbeeld
van zijn zoon Hans (10) nog wel
het meest duidelijk. Hans kan voor
geen meter voetballen. Toch
speelt hij met een aandoenlijk
enthousiasme in een van de lage-
re jeugdelÍtallen. En als Hans per
ongeluk eens een doelpunt maakt
is dat net zo belangrijk als Johan
er in zijn tijd 15 per seizoen scoor-
de. Bij WO is het Johan duidelijk
geworden dat een voetbalclub in
een dorp als Aldeboarn meer is
dan 2 keer 45 minuten presteren"
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VERGADERII{G

Ut d. oFnhe...d.
ln ziFl opêningEísd€ bliklo dc vwziltsÍ van ds KNVB oÍdoling

FÍoslÍd, dc hoaÍ J.H, Ltllróri3, nog rv€r l€rug op d! gang v.o
rak€n t6n rs[bn vlo d. h.rslrucluoÍing cn hot mtlllan vtn
negs .J€uwc diSlíictm; d.i! grota ff z6 lbina.
"Dq drh grot diÊtíictm riln t{ooÍd, OGt rn Zukl l. D6té dtir
niluwc dirtdctcn hrbbcn hrt ?d-di6tíic1.n-modsl opgopitt. De

ándor6 dillriclcn loasn voo. hot twrdl'dirtrictcn-model. HGt

mog! duiddiik .iin. d.t dttc gasch.id.o k.@! nilt blvo.dcÍliil i!
vooa ran gvcnwichiigo qpbouw van dr KNV8" lldut dt voo.zii-

lrí.
v.ídeÍ mmor@.do d! voo..ittlt d.l h .lk l! vo.m.n ditl.ict o€n

idpLmlntlliloommirrb ir h.l llvcn wdd g€.o.p!n, Ott. com'
mÈsilr lrroan d! opdÍrcbt ms rll,c trk€n vog. 16 bc,oid€n, dia
nodig wrígn v@í dr vdming vrn hcl nidw! distíht €n h€t
di3tÍictsblltuuí, V.n tll! wdkltrmhcdan ir uitvoltig vorslag
godaln aan allc vcroioingrn vit do aoÍ6n.rmdr iníoÍmrtisbul-
lotins. Z.krn w.lkc ondcmcd gltagald mocllrn wotdrn ri,n d.
distÍiclsgrcn3. dc rtnwiidÍrg vrn dr dirtÍictsmtnlglr, d! localic
vrn hct bondsbuto vrn hll oiruwr distíicl m do rtmlnslclling
v6n hrt nleuw! distrctlb.ltuut,
Dooí d. gÍoolt6 van h.l.dist.ict wsíd dooí d. lmplomentatio-
commislir Noord rcn bcllwr vrn ntgan poílonon vooígoslgld'
voor d? invulling van hcl b.sluu. word advirs ing€wonnln van
acn v!ílrouwrnscommllllc. Hat ldviat vld da vaattouwanlcom'
mlssic, wra?in nrmrn8 sídolioe F.ioslrnd Hans Bouwhuis litiing
had, is onvcíkort dooÍ do lmplgmrntatitcommis3ig ovorocnomcn.
Op 24 apíil k dod da buitrngcwdo distíicl.vrÍgddeting zowel
h.t v@rÊt.l m.l bglr.lling lot dr c.@tt. vln hal dillticteblilui.rr
ov!íg!rcman dt@l hal v@Ítt.l lln llnrid vln d! almrnslcl'
ling v.n hd brlluu.
Hat nicuwc an adrla Dlltrictlbrsluur Nooíd zilt s, als volgl uil:
- vooíritlor: F. Soacme;
- vic!-v@ízittoÍ: J.H. Lsstoàuis;
- ponningtmlrstot: J,P. van Dtid;
. lid, lovlns v@.zltt!í vtn da dilttlctlcommislio W€dslriidzakon:

R. vrn va!n;
- ld, tcvors vootzittot van dB districtscommbsi€ Zaalvoetbal:

P. van der Sluis;
- lid, t.von! voo..itlat van do districttcommilsic Vo.lbrltschni-

schc Zllcn; H. Wcs3.lt
- lid, lovsnr ywzltl!. v.n do ditltictscommitsis Ond€tstsuning

Clubbcaluton; H. Hlzo
- lid, bclart mct 3chgid6rcchl.t!.tk.n: M Modd€tmln
- lid, b!|.!t mrt oploidingln: W. Slob

"Hol di3iÍict l{ood v.n d. KNVB is in do ltoigcÍs g.zct. ln 6iin
qm op rirn 0ood? wiiza. E. trl dog hot mdlgs morl.n glbcuron
m op t luli '1996 sll6 klatÍ le hlbbcn. Gczion dc a@dc t.m.n-
w.Íking tusrs d. Noo.d.liiko aÍdclingcn lwaiÍGl il 3r Orcn mo'
mrnt lrn d.l w! dic dtlum nist aullfi h.bn. lk hogp vln h.ttc
dll in d! rndrÍo niluwc diltricl.n ..n rclídt g!!51 t.l he.Íicn.
H.t loml dr to.komat van dc KIWB alloon ma.í ten go!de-,
lldG do v@Ílittor.

Vcídsí ging d€ vooÍzitlcí nog àven iá oó do visÍing van ons

ptritcumlari, dat Íin.índ. n.d.ít' op lO iuni viÍÉr do gÍot!

"titr"nit""irti" 
pÈtl3 mlr !Ít bqkoÍÍin.l€s ?n trd'Ír t$li-

viteitên. Op voo.htod b.danktr do v@Íaitle' in d€ pqsom vln
Maíin DijkhoÍí, de vodaltto. v.n d. irbildmcommiÊsio' tll'n dis

op wclkc wijrc d.n @t hun Bl!.nli. hrbb'n bilg'd"olh 'rn 
d'

organilatlr van tllgrlsi lvónNantln.
Tolourstelling sprtk d€ vooÍtillEÍ uit ovoÍ dc houding van óén

Fíirso gem.gnt!, di! m€.ndt tan rfkffing tt motl'n stuÍ'n voar

hcr ge;rulk vrn hrlt 3poílvclden gcdurendc dr wrkad, wtaíin

nqm;fitd. kompotiriovoctbtl woÍdl grtprcld !h du! dr bettoÍ'

ísnd. voÍsniging.n ook .l huq bellld'
Zorg wetd ullglspÍolGn ovcr da tandlnt dll d6 hurtn voor

icclmmoaatics uiictmrt. lncl itiig.n, h.t n'mt voot do ttl€n
"Gomoentsn wrntclcn ond6Í rndrÍo op de2c mrni!í dt bozuiÍi_

gingen aí op do spdlvoífiiging.n", 6ldu! d€ vooÍritloÍ'

Tot rín g€noegen constltogÍda do vooÍlitloí dtí do máaischap_

pii waardering hoeÍt vod do vol€ vtíwilligdt in dr vo€lbalsporl'

iiit"d" op grond v"n ttun 6mtm! intot voóÍ hsl v@tbàl werden de

horon H, Eouwhuir àn B.R. v.n dsÍ Kooii op 28 april j l bogiíiigd

mat een toninkliik€ ondoFchgiding. Do voaraittoí í€licit€ord€

betíolkensn hiermcdÉ.

Brgtotlng ff íhlncidt vcrplchtingcn vamiglng'n 1995'1996

OJb"gr;ring en Íinonciolo vetplichtingon vooÍ hcl selzoen 1995/-

1996 weÍden tondrt ffigó ditcussi€ goÉdg€k4rd cn vastge

stêld.

Agrnde's Algmmo V.tg.dethg Amobwortbal tn Bodt'
vr.oaderlng
Oe rldellngsvergadaÍing ltdunde h6t vooÍllol vad do tÍdalingg_

vorgrdcrini vrn aídcling Gíoningln om ln nrvolgiig vln hrt
jeuldvoetbat ook samenw.rkingsvgtbonden mogrlÍk to mskên in

h6t Bonioacnvoclbal.
Têvens wt.d inglstomd m€l hlt vooÍslol vsn aldoling Don Hntg

om dc alíttlopgrvon rt t€ rchtlt!6.
D6 rtdclinosvoÍgadoÍing wac unaniem vàn moning dtt mol€sta_

ties in wetic voim dan ook mootan woídsn boslr'dsn' Echtcr dG

êvontuslo sarclios scht rii vr.l tê vgÍgËnd. Moól in 6lle gevallcn

?en gch€rl elÍt6l ol vdrniging tot on mol dG pupillan do dupo

wordon vsn 4n ond@ídachlo, mtsí ovatig€n! volgltokt v6twGr'

pëliiko tktie vtn oln snleling, vro€g hoi bêstuw vtn v v Í6r'
n"ord .i"h .1. Dc aídolingsvoÍgad.ring kd zich viÍË6n io hct

vooÍstêl vtn vv. TeÍnt!íd om in vooÍkomonds situelios oa'
ds.gcliik? ptÍsoncn lovcnslahg l. schorsen on hd h'n l6v'ns
onmogoliik le meken lid to zijn van 9on andot' spoítbond'

De veigadering sprsk zich op vooÍitol veo hrt ald€lingsbostuuÍ

uit tegcn dr vooÍgost?ld. íoglem.ntswïaiging, w'!íbii do vetàht'

wmJelijkheirí vooí oodÍagingrn van t@schouwéls diÉ g6en lid

tiil van de KNVB wotdl g€l€gd bÍ dr vsÍonieino' llrndh'ving
van do huidige r€glomentoÍing, wnaíin ltaat dát do v'íe$indi
vor.ntwoddoliik !g! woíddn ge616H, bicdt ds lwhlkomóiEsie
voldosndo mogslijkh.d6n om adekwets mt.ltogolan 10 líofísn.
was dE honing.
Do a.nworig.n stsmd€n nist in mol hlt advios v.n h't aÍd€linos'

boriuut om;ot vooÍEt€l van rÍdollng Twénlh. tc volgiil, wltrb'i
h6r mogolijk woídt dat stichting6n lunncn dodnomm lan do

lrndoliike ;ompgfiti€ voot C-ionioÍon. H€t aíd€lingsbostuu' tdvi'
secrde verdsr om de loovo€ging in het íoglcm€nl ovlrsëhrijvings-

bepElingon, we..bi, Gon spêhí uilsluit.nd mag dsolncmen aan

tranin0;n 6n nist bindondo wodrlriidgn v.n &n veíonioing indion

hiervoor ecn ov!ísch,iivingsÍoÍmuliêr is ingsdiend bii her bonds-

buro, !í t. wilron. Hot bestuuí v.óo!d! drl dit e'n papieíln

rompslomp toi govolg zou hobb€n' 2ond.í dal dii tot lou lcidcn

tot hét inpêÍken van voctb6lscholon .nz.

D6 aldclingivdgádcring slcundo ook dit vooGtrl ni€t'

wd wcrd-ingcitmd mot sntcb alnblvrtingcn vtr !!n wrík-
qro"p, aJfc-"rudrc hccíl godeen nld d' invotd6g v'n 9'h 6n

;od6 i6!do in h€t .mrtewo.tb!|. Datt llnb€vtlingm zih:

l. Do rtoist.lti€pcriod! vtn w|.Ítchuwlngen di! in hsr ildvik
vm t-ori {w.l 16 .pt{l lol t it'ii v'n 

'il 
ttito'n wdd'n

g.g.vrn cn g.lÊgitl.@rd.n wrlrop gc'n !'ncllt l! gwolgd'

iiat vudcnóa tot d" tt luti vln h't dsitop\'olglod !!itom;
2. Wa!Ítchuwkrgm wotdcn voorl'ln ondldddcdd in lw€!

cltegoti.rn, ierrrchuwingcn in crtcqpÍi! 1 (sp!lbod'ÍÍov!t'

traOl-ngcn) rtllcn vooÍ 5096 m.c, wt'Íschwlng'n in ctlogoÍir

2 (lichlo grwclddtdige handclingcnl loll€n vooí too96 ms l'i'
Vo.tbd Tott.l nÍ. I d.d, 13 .p.I 1996, bb' 39/4ol'

€m dcrdo ttnbrycling kr€?g gc.n gocdlcuring' namtliik d't
lndi.n 

""n 
wcdsrriid wàrdt gol.id doot a'n door do KNVB tangt-

strldê 6chcktsíochir., d! rch.idslrchllr v!Ílntwootdrltk k voor

hBl inzond6n van hlt wodrtÍiidtormulirí.
Írnslotto wcíd ingoslsmd mcl dt voolgestsldr atnparsingttr vad

de ovcr;chripingsbopllingon, Eán van dc bclangriilrtc wiitiging€d

is dc geliltlct!.keline ven dc overlchriivingEdlt@ vooÍ hêt

".u,"ur'- 
* h6t bct!;dc vottbrl Gn dc.. dátum to stlll'n op 30

iuni

t0 Jtj\ll ngl
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@

VÀTI LINK6 NÀÀR RECTfTS

1 oêvergêwas - 5 serkkledtng - 1l vlslic - 15 dtterltlk y9t,- 1? biersoort - 18
vulkanl;ch gesteente - 20 fEtrtu1elld - 21 per8. vnu- ' 22 óàar - 25
hoeveeldbeió - 28 klaagzang - 30 alagader -- 32 slerplant - 3{ voa ln vertelaêl
- 36 kleurstlft - 38 oádcráoehcentrun - 39 godhêid - 40 bevroren uater - 41
astatlurn - 42 bezltt. vnv. - ,13 kuatstrook : 45 publLc relatlona - '16
onderrtcbt - ,19 oude lengtemaat - 51 voorz€t3el - 52 P!. 1n Gelderland - 54
iOèfiifc tltel - 55 anbt;halvê - 57 allee - 59 lJlende-kogrt: - 62 gevangenia
- 53 iarve van 1n3êkt - 65 8talen rasp - 66 voedecl - 68 deel v.h. Eeblt - 69

Jonge stlêr - 70 opdncht - 71 droonbceld - 72 llduoord.

VÀII BOVXI{ NÀÀR BENEDEN

I koning - 2 beztnnlng - 3 landbouuucrktuÍg - 4 vérzet.- 6 flmllielld - 7 boom

- 8 nooi - 9 laatgledén - 10 onlangg - 1t ierkcliJke atraf - 12 nlnkcl - 13 en
voigenalê - l,l Btêvlg soort papler : 16 v€rbond - 19 afsag - 23 geen ênkel 

-per;oon - 24 hooggtá punt -'26 hoeveelheLd - 27 oudê taal - 29 llchaamsdeel -
5i-zonaerling - 53 de'orÈekende - 34 klepper - 35 v_oorblJg-?and - 37 uilal zrljrt
:-{t-Gne;í-j tl rondtout - {5 door nlddài van - 16 jong óler - 4? bedorven -
l8 aaíde - 50 schaapkarneêl - 53 geneeenlddel - 5{ bult - 56 re9ê1.-.58 --Èi"èiyi:ze - 60 achàrtJê - 61 rcÉraal - 62 achter - 6{ voor de vulst - 6? boom

- 68 voorzetael. I
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