
Clubblad
v.v. Oldeboorn

't De Zwart Witten
"clubblad van
de voetbalvereninging
Oldeboorn,

3o9laargang
nummer 3

verschijning:
eenmaal per twee weken

oplage:
240 exernplaren.

Redaktie:
Harm Oosterbaan

Drukwerk::
Drukkerii de Jong

vaste medewerkers:
Sjieuwe Huisman

Harm Oosterbaan

INLEVEREN
VOOR

MAANDAGAVOND
20.00 uuR
redaktieadres

Harm Oosterbaan

swettebuorren 29

opgericht l5 april 1923

Uffi dc bestuurskanner
Privatisering. een verslag van een telefoongesprek.

Mevrouw van der Berg we lazen gisteren in de krant dat erf 150.000,-

beschikbaar komt voor de privatisering van de sporWelden.

ln Aprilwas het laatste contact met de gemeente en we zijn erg benieuwd

waar we bij VV Oldeboorn op moeten rekenen.

In Otdeboom veranderd niets zolang het niet duideliik hoe de bedriifsver'
ptaatsing van Knottot stand moet komen.

Dus zolang dat niet geregeld is wordt het sportterrein van w oldeboorn

niet geprivatiseerd.

Dat ktopt. Zolang er geen bestuit is over wet of niet vetrplaatsen is daar

geen sprakevan.
2odra er meer duideliik is ziin iullie de eerste waar we contact mee opne'

men.

Nu heb ik uit zeer betrouwbare bron dat bij een mogelijke verplaatsing van

sportvelden de tennisclub, wat de gemeente betreÍt, blijft waar ze nu zit.

E r worden meerdere varianten bekeken.

Nu zijn we hier in Oldeboorn wel zo solidair met elkaar dat we andere

verenigingen niet in een verkeersonveilige situatie laten zitten.

Kijk met nieuwe sporvetden is zoveel geld gemoeid dat we er dan maar

voor moeten zorgen dat er een tunnel komt.

Maar wat zeg ik tegen de mensen die nog wat aan het terrein willen doen'

lnvesteer niet te veel, wii hopen snet duidetiikheid te geven en is er wat,

belgerust.
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@ve r zneht
F-pupillen.
De jongsten van de club doen het dit
jaar prima, van de 5 wedstrijden
werden sr maar liefst 4 gewonnen.
Alleen Nieuweschoot was sterker.
Winnen is niet belangrijk bij deze
voetballertjes maar altijd verliezen is
ook niet leuk. Door de stomme inde-
ling van de bond zijn de F-pupillen
nu een paar weken vrij om in
november weer los te gaan. Hopelijk
kunnen we dan ook weer een paar
winstpartijen begroeten.
E-pupillen.
Ook deze ploeg gaat in de rust
alleen moeten zij nog een keer voor
de beker en wel tegen Zeerobben.
Ook deze jongens en meisjes heb-
ben een redelijke seizoenstart
gemaakt. Volgens mij staan ze op
een verdienstelijke derde of vierde
plaats. De laatste wedstrijd ging
maar met 3-0 verloren en wel tegen
Drachten E1. Als je ziet dat
Drachten maar lieÍst 5 zeven tallen
ter beschikkin$ heeft was dít een
heel knap succesje.
D-pupillen.
Deze jongens hebben hun draai nog
niet gevonden. Het blijK toch weer
dat het niet eenvoudig voor sommi.
ge jongens is om van een klein veld
naar een groot veld te gaan.
Kwaliteit zit er echter genoeg in dus
hopen wij dat er straks toch wat
puntjes komen. Ook voor hen geldt
dat ze nu even moeten rusten. Wat
ik ook onbegrijpelijk vind dat onze
jongste jeugd en dan met name de
E en F-pupillen soms in de regen
staan te voetballen terwijl het voet-
bal van de oudere jeugd wordt afge-
last. lk weet ook wel dat de jongste
jeugd weinig kan vernielen aan de
velden maar als ik dan hoor dat de
reseryes in de regen staan te kleu-
men denk ik niet dat dit een bevor-
dering is van het voetbal.
C-junioren.
Dit team speelde nog niet zoveel
wedstrijden, terwijl ik dit schrijÍ nog
maar 3. Helaas ging de laatste wed-
strijd tegen medekoploper
Aengwirden met 1-0 verloren. Toch
is dit een heel goed ploegje waar al
veelvoetbal in zit. Als dit ploegje
een beetje bijelkaar kan blijven zit er
nog veeltoekomst in. lk verwacht
dan ook dal ze nog lang kunnen
meedoen om de bovenste plaatsen.
Als er nog wat ruimte is om bijvoor-
beeld zo nu en dan twee keer te trai-
nen zal dit zeker zijn vruchten
afwerpen.

A-junioren.
De A-junioren trainen dit jaar voor
het eerst twee keer. Nu zijn de
resultaten niet om naar huis te
schrijven, de trainingsopkomst ech-
ter wel. Er zijn bij trainingen altijd
wel zo'n 13 man aanwezig.
Ondanks de mindere resultaten is
de sÍeer ook uitstekend. Dit bijel-
kaar opgeteld moeten er ook wel
wat betere tijden komen. Blijf in
ieder geval trainen en blijf de sfeer
erin houden. lk hoop dan ook dat wij
binnenkort de eerste punten mogen
begroeten.
Dames.
ln augustus begonnen de Darnes
voor het eerst te trainen en een
maand later speelden zij hun eerste
wedstrijd. Die ging maar net verlo-
ren en ook de andere wedstrijden
werden verloren. Ook de danles zijn
echter enorm fanatiek, wat wel blijk
uit het Íeit dat ook zij twee keer wil-
len trainen. Als ze een weekje níet
hoeven te voetballen willen ze op
zaterdag wel trainen. Ook de
dames zitten nog in de beker. deze
wedstrijd zal volgende week plaats-
vinden. Een kans op de volgende
ronde hebben ze zeker aan gezien
ze tegen TOP'63 moeten waar ze in
de competitie maar nêt tegen verlo-
ren.
Apollo-Engineering.
Na jaren van zoeken zijn we er ein-
delijk in geslaagd om een leider
voor Apollo te vinden. Wim
Bethlehem was gelukkig bereid om
dit op zich te nemen. Ook Apollo
behaalde nog geen punten. Maar ik
ben er van overtuigd dat dit niet
land meer zal duren. Voor dit team
zouden we overigens nog wel enke-
le spelers kunnen gebruiken. Wie
zin heeft om 1 keer in de twee
weken even een keer in een ver-
warmde hal te spelen kan zich
opgeven bij B.Oosterbaan
Te|.631768.
Vierde elftal.
Het vierde draait zoals elk jaar weer
mee boven in. Het staat op dit
moment zelÍs bovenaan. Een knap
resultaat als je weet dat de vedette
aan de kant staat (zit) met allerlei
blessures. Je moet dan ook niet
onder een bepaalde speler gaan lig-
gen. Echter heeft hij al aangegeven
na de winterstbp weer te beginnen
omdat hij ook wel weer op winter-
sport zal gaan. Hopelijk blijft hijdan
wel op de laten staan anders kan

het.publiek weer niet genieten van
zijrï technische hoogstandjes.
Derde elftal.
Na de eerste wedstrijd van het der-
de dacht ik wat moet hier nu van
worden. Al in de eerste helft tegen
Tijnje stond men met 9-0 achter.
Maar na deze wedstr'rjd is het begin-
nen te draaien en werd er alleen
nog maar gewonnen. Met de oud
winnaar van de P.P.v.d Feer bokaal
in de gelederen is het maken van
doelpunten in ieder gevalgeen pro-
bleem meer. Hij is overigens alweer
aardig op weg om deze bokaalte
winnen. Een concurent is hij in íeder
geval kwijt want die staat tegen-
woordíg op de goal.
Tweede elftal.
Door de vele blessures bij het eerste
moet het tweede op dit moment erg
veel spelers van de A-jun. gebrui-
ken. Toch wist het tweede al 2 wed-
strijden te winnen. De overstap van
weinig lrainen naar twee keer in de
week trainen zal echter wel helpen.
Angezien er langzaam weer wat
spelers terugkomen van hun bles-
sures zal het tweede straks een
sterk elftal worden. Hopelijk blijven
dan wel andere blessures uit. lk ver-
wacht dan ook dat jullie zeker om de
bovenste plaatsen meedoen.
Eerste elftal.
Het vlaggeschip van de
V.V.Oldeboorn begon uitstekend
aan het seizoen maar met het weg-
vallen van enkele spelers is het wel
heel erg snelachteruitgegaan. De
laatste twee wedstrijden werden dan
ook verloren. Maar ik ben er van
overtuigd dat dit van tijdelijke aard is
zodat we niet hoeven overgaan tot
drastische acties zoals ik hier en
daar al hoor. Er z'rjn namelijk ook
positieve dingen merkbaar zoals het
praten tegen de scheidsrechter dat
je nu bíjna niet meer hoort. Ook hêt
terugbrengen van het aantal gele en
rode kaarten was een doel van de
technische staf. En in de laatste
wedstrijden vielen die gelukkig ook
niet meer. Er zijn mog maar 5 wed-
strijden gespeeld dus is er nog van
alles mogelijk, dus koppies omhoog
en gewoon weer gaan voetballen
want dat kunnen jullie heel goed zie
Haulerwijk.



\Medstrnsdvers[agen Jeugd
Oldeboorn Cl - Jubbega Cl
Om 9.10 gingen we weg bijMattY
UrÍ richtingJubbega. Om 10 uur
moesten we spelen. Na een kwar-
tier spelen schoot Germ oP het
goal de keeper had de bal, die
zeer glad was en liet hem weer
los, toen zette Robert v.d Torre
zijn teen er onder Pats Boem 0'1.
10 min. later kreeg Germ een
kans vanaÍ de hoek van de 16 m.

en de keeper stond in de korte
hoektoen krulde Germ de bal
mooi in de lange hoek 0-2. Even
later gaf .... ik weet niet meerwie
het was een steek pase binnen-
door aan Germ en ja hoor 0-3.
Pause 2e helÍt. Jubbega speelde
welwat veller en ongeveer mid-
den in de 2e helÍt werd het 1-3. Dit
was ook de eindstand.

Jeroen Groetelaars.

V.B.S.V. Oldeb. A1 - Drachtster
Boys Ax.
Wij Vertrokken, precies op het tijd-
stip dat was aÍgesproken, stonden
we gelukkig met 12 man in

Drachten. Op deze, zaterdag 30
September 1995, lichtjaar Y,
waren er toch nog voetbalvelden
waar een stevige partij gevoetbald
kon worden. Dit verbaasde velen
na een week van alleen maar nat,
nat, nat. Twee rondes rond het
veld, rekken, en dan weer met het
hooÍd gericht op de bal, beginnen
te spelen. ln de 13,08 ste minuut
heeÍt Drachten maar even laten
zien, dat de zachte dromen van
een paar uur vroeger nog in ons
hooÍd zaten, 0-1 dus. Toen wij
even scoren, prima opgezet, en
Jelgei Hoekstra heeft de bal ach-
tergelaten in het doel van Ax 1'1.
Deze stand gaÍ ons toch wel even
een lekker gevoel gegeven, maar
na enkele minuten, nog in de eer-
ste helft, werd het 1-2. Ach ja, er
maar weer tegenaan, jammer. ln
de tweede helft begonnen we leuk
met de balte tikken, maar door
een misverstand tussen twee van
de achterhoede spelers van O,
raakte ÉÉn gewond. Deze ging
later met een verrotte genade-
schop, minstens een rode kaart
voor D., het veld uit. En met dit
geval en vele andere tegenwer'
kende Íactoren strande het schiP

weer op een bankzand. E.stand:
1-5. lk hoop dat we in de toekomst
wat meer geluk hebben en dan
weer gaan winnen, dat doet mij
meer goed. Misschien lukt het met
nog meer inzet. De rest ook suc-
ces

Auteur (Amateur) H.Ak.

Voetbalverslag " Boarnster A
jonkies".
Zaterdagmorgen 23 SePtember,
wat een morgen, zo ging ik rich-
ting het voetbalveld van
Oldeboorn. Eerst niet vergeten de
goede kant op te r'tjden in het
Doelhof, want het was wel aan-
trekkelijk om weer de kant van het
Medium op te gaan. Dan een Paar
verkeersdrempels overleven door
over het vlakste gedeelte te rijden
oÍ zelÍs gebruik te maken van het
voetpad. Uiteindel'tjk nader ik dan
het v.b.v., en neem alvast mijn
tas, waarin zich het voetbalgerred-
schap bevindt, in mijn hand om
die op het moment van aankomst
mooi tegen de muur van de kanti-
ne te plaatsen. Het Íeest begint.
Nu maar op weg naar de kleed-
ruimtes voor de hc.fell-, want je

kunt sinds kort natuurlijk ook al

dames tegenkomen?! ln de kleed-
ruimtes wrijft iedereen zich eens in

de handen en staat te traPPelen
want de vloer was erg koud. OP
het veld even inlopen en reken en
dan is het zover. De scheidsrech-
ter roept ons bijeen om een munt-
je te werpen. De aÍtraP, uuuh, was
voor diegene die zonet valssPeel-
de met het muntje gooien. BY the
way, we spelen tegen Gorredijk
A1. Het spel dat toen gesPeeld
werd was "goudu. De eerste helft
werd er aardig gecombineerd. Het
elÍtalwas in die minuten een echt
team, waarin er door individuën
natuurlijk wel stomme ballen zijn
gegeven, maar die werden toch
weer bij elkaar geraapt tot een vrij
stevig eindresultaat. We hebbeb
het toch in deze helÍt een keer
voor elkaar gekregen om de bal in
het hol achter de doelverdediger
van G. te krijgen. Deze actie werd
heel goed aÍgemaakt dorr Jelger
Hoekstra. Ruststand 1-2 of 1-3. ln
de tweede helÍt was, zoals velen
welzeggen: het "teamwork" verd-
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wenen. De balwilde maar niet een
beetje voor blijven. Zo hebben we
een hele tijd geknokt om er wat
van te maken, tot het moment dat
er niemand werd neergehaald.
Hiervoor kon Jurjen de Jong een
vrije trap nemen, die in een zeer
vloeiende lijn onder de bovenste
buis door, langs het net in het hol
verdween. Daarna was het ook
welzo'n beetje gebeurd, de ballen
gingen links, rechts, boven en
onder ons voorbij. En wij konden
er maar niet in slagen om met
onze vechtlust de bal nog eên
paar keer lris naar voren te bren-
gen.
De eindstand was 2-7.

Gebracht door H.Ak.
Wispolia El - Oldeboorn El

9.15 zaterdag bij UrÍÍ wezen. 9.20
gingen we weg op naar Wispolia in
Terwispel. 10.00 spelen we waren
al een tijdje op het veld aan het
inspelen. De scheidsrechter kwam
eraan. Aftrap genomen het balletje 9
rondgetikt Wispolia aan de bal zo
ging het 5 minuten door 1-0
gemaakt door Jitske. Wispolia de
aftrap werd aÍgemaakt door
Oldeboorn. Het balletje werd weer
rondgespeeld en bang!2-0. Het
was 3-0 voor rust. De keePer
(Marten) had niets te doen in de
eerste helÍt. Tweede heltt aftrap,
balletje gaat weer rond. WisPolia
de bal, wij de bal naar voren met
de bal goal!4-0 zo ging hetmar
door tot 7-0. Doelpuntmakers:
Jiske Sander Anthony en nog één.
Keeper (Marten) had in de tweede
helÍt ook niets te doen. Hij heeft de
laatste 5 minuten gespeeld.
Menno heeft de laatste 5 minuten
op doel gestaan.

Verslaggever MaÍten Huisman



Scnnoncn vensilagcn
Haulerwiik - Oldeboorn2-7

Zondag 17 September moest er
voor het eerst aangetreden wor-
den in een uitwedstriid. OP PaPier
een heuse topper tussen de num-
mers 2 en 3 op de ranglijst van dat
moment. Dat het dit niet werd,
kwam waarschijnlijk door het Íeit
dat Oldeboorn binnen een kwar-
tier op een 2-0 voorsprong stond
door een eigen doelpunt van een
Haulerwijkster verdediger en een
door een mooi opgezette aanval
die werd afgerond door Siete.
Daarna werden er aan beide kan-
ten enkele kansjes gecreëerd,
maar toen Douwe Hein er na een
halÍ uur 3-0 van maakte konden
wijde eerste helÍt rustig en gecon-
troleerd uitspelen. Na de rust ging
Haulerwijk spelen met vier spitsen
om de opgelopen achterstand te
reduceren. Helaas voor de thuis-
club was het iesultaat dat
Oldeboorn binnen tien minuten oP

5-0 stond, door twee doelpunten
van Pieter. Hierdoor werd het sYs-
teem met de vier spitsen maar
weer teruggezet. Maar hiermee
was de koek
(Fryske Flagge koek denk ik Red.)
nog niet op, want het was Siete
die Oldeboorn naar 6-0 Schoot.
Pas hierna kon Haulerwijk de
spreekwoordelijke eer redden,
waarna Pieter het zevende doel-
punt voor ons in het net schoof.
Dat Haulerwijk er nog 2-7 van
maakte was allen voor de statis-
stieken van belang. Almet aleen
uitstekend gespeelde wedstrijd
van Boarnster zijde die voor het
talloze publiek zeer het aanzien
waard was.

Johan.

BIJ TWIJFEL OVER AFGELAS-
TING ALTIJD EERST DE LEIDER
BELLEN, DAARNA DE WED-
STRTJDSECRETAR lS (AANGE-
ZIEN DEZE LAATSTE ANDERS
EEN "TELEFOONOOR'
KRTJGT!!). WAARVAN AKTE!! !

Oldeholtpade 1 - Oldeboorn 1

Zondag moesten wijonze 5e
wedstrijd spelen in Oldeholtpade.
Na lang zoeken meenden wijdat
we het nieuwe sportcomPlex van
onze tegenstander hadden gevon-

den, bleken we bij SCO de korÍbal-
lers te zijn. Nadat volgens mij Jan
onze komst (vertrek) had ange-
kondigt had gingen we verder met
onze zoektocht. Eindelijk aange-
komen, moesten we eerst nog een
robbertje vechten, met een Par-
keerwacht. Eindelijk konden we
toen met waar we hier voor waren
gekomen beginnen. En dat was
natuurlijk voetbal. De eerste kans
was al na 5 minuten maarJan wist
hem niet te benutten.
Oldeholtpade wist even laterwel
te scoren 1-0. Gelukkig wist onze
jongst (Wietse) alsnelde gelijk'
maker achter de keeper te schoP-
pen. Wat ertoen allemaal
gebeurde zouzo in een Íilm van
de comedy-capers kunnen. Eerst
was er Wietse die een terugsPeel-
bal over Siemen Willem lobde,
toen zou die nog met een omhaal
de bal over de lat tillen wat helaas
mislukte. Even later kopte Luitzen
een balin eigen doel, beweren
sommige mensen ook nog, dat we
niet koppend kunnen scoren. De
tweede helft was het aanzien ook
al niet waard. Oldeholtpade wist
nog 4-1 te scoren en Jan maakte
nog 4-2, met natuurlijk een koPbal.
EEn wedstrijd om heel snelte ver-
geten want winnen we de inhaal
wedstrijd tegen terschelling dan
staan we gewoon weer bij de toP-
pers.

OldeboornDaml-R.E.S.

We waren met 13 meiden, dus
moesten Amarins en ik er de 1e
helft uit. Het ging welgoed en we
hadden veel geluk, maar uiteinde-
lijk was het toch 0-1. En dat bleeÍ
zo tot de rust. ln de 2e helft kwa-
men Amarins en ik erin en Nynke
en Elizabeth gingen eruit. De 2e
helft ging ook wel aardig maar we
konden de baltoch niet in het
doel krijgen. Wat de anderen wel
een paar keer lukte. Zo werd de
eindstand 0-5. Toch hadden we
leuk gespeeld. Maar zij gewoon
beter en wij zijn immers ook net
begonnen, dus??...

Karin Veld.

Heerenveen-
Oldeboorn Dames Í
We stonden om 13.00 uur oP het
veld en Oldeboorn had de aftrap.
Maar Heerenveen had al snel de
bal en dat had dus ook resultaat
want ze scoorden al snel 1-0. En
dat herhaalde zich nog twee keer.
We gingen dus met 3-0 achters-
tand de rust in. Na ons bakje thee
gingen we weer met volle moed
het veld op. Nu had Heerenveen
de aftrap. Na een tijdje voetballen
kwam Heerenveen toch weertot
scorên 4-0. Nu kwamen wijook in

de aanval en door een mooie koP-
balvan Mirjam Hiemstra scoorden
we 4-1. Heerenveen had daarna
nog 1 doelpunt gemaakt dus de
eindstand 5-1.

Harm Nynke Akkerman

OLDEBOORN 3 EN OLDEBOORN 4 TRAINEN WOENSDAG'S OM

20.00 uuR!!!!
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Interfloetge
ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van:

Naam:

Gebore4:

Burgerlijke staat:

Schoenmaat en merk:

Gespeeld in:

Roken/Alcohol:

Kan sex voor de wedstrijd:

Beste boek:

Beste Íilm:

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 jaar kampioen:

Welke clubs degraderen er dit seizoen:

Beste scheidsrechter:

Slechtste scheidsrechter:

Favo riete tv-programma:

Favoriete tv-presentator:

Kwdvan de tv:

Favoriete radiozender:

Favoriete diskjockey:

Favoriete MuzÍek:

Slechtste muziek: "

Favoriete andere sport:

Onderschatte speler:

Overschatte speler:

Hoogtepunt:

Dieptepunt:

Ambities voor de toekomst:

Beste kranVtijdschrift:

Slechtste kranVtijdschrift :

Een hekel aan:

Bewondering voor:

Wie zou je weleens willen ontmoeten:

Kwal van de voetballerij:

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:

Evert Fokkema

10-08-56

gehuwd

43 Schoenenreus

Wildervank, Concordia Deltt, Oldeboorn

ik ontken

mits goed gepland

let us pray Íor Ewing Meaney (John lruing)

Robert Redford/Jodie Foster

Pizza

voorzitter

AJAX

AJAX

Blind

van Gaal

AJAX

NAC en Go Ahead

de schreeuw van de leeuw

Witteman

v.d Togt

radio 3

JD Kroeske

Rock

bruiloÍtmuziek"

is er nog meer?

KieÍt

Jordi

kids

nog niet

goede sfeer bijVVO
L.C.

Telegraaf

negatieÍe denkers

iedereen die er wat van maakt

de eerstvolgendeetinke

van Herik

geen uitnodingen

geen idee

dat verandert toch wel

passie

ik heb en ik hou
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\Mcdstrfindprogrammne V.V. @fidebo@rn V ftfm 29 @Kobcr
ZATERDAG 14 OKTOBER
109 0523 TIJNJE A1 , OLDEBOORN A1
14:00
312 0621 WWS C1 - OLDEBOORN C1
11.00
OLDEBOORN DA 1 IS VRIJ
415 0758 OLDEBOORN Dl - UDIROS D1

11.00
OLDEBOORN E1 EN F1 ZIJN VRIJ
ZONDAG 15 OKTOBER
801 1514oLDEBOORN 1 -ZANDHUTZEN 1 14.00
T.TIELKEN
818 1605 OLDEBOORN 2 - LANGEAA/AAG 211.00
8222269 MKV'29 6 - OLDEBOORN 3
10.00
8242280 RENADO 5 - OLDEBOORN 4
12.00
ZATERDAG 21 OKTOBER
DA 32 OLDEBOORN DA 1 - TOP'63 1

14.30
E ll9ZEEROBBEN E1 . OLDEBOORN E1

11.00

ZATERDAG 28 OKTOBER
109 0521 OLDEBOORN A1 - WISPOLIA A1
14.00

Naam

W.van Kalsbeek
P.Poepjes

D.Westerhoven
H.Ament

H.Haftmans
J.Braaksma
J.v/d Woude
C.Reitsma

S.Akkerman
S.Veenstra

M.Nkasa
C.Mulder
R.Dijkstra

B.Oosterbaan

ZATERDAG 28 OKTOBER

GROTE BINGO AVOND V.V. OLDEBOORN

AANVANG 2O-OO UUH

KANTINE V.V. OLDEBOORN

6

N.Akkerman

D.H.Akkerman

W.Huisman

J.Meester
G.van Kalsbeek
J.Hoekstra

H.v/d.Krieke

S.Bergsma
L.Hamburg

J.Bethlehem

M.Kleefstra

J.de Boer

H.Akkermans

M.Hiemstra

312 0617 OLDEBOORN C1 - SPORTVEREENT C1
12.00
705 0668 BOLSWARDIA DA1 - OLDEBOORN DA1
14.30
ZONDAG 29 OKTOBER
801 1513 AENGWIRDEN 1 . OLDEBOOBN 1

14.00 S.V/D BERG
818 1606 UDIROS 3 - OLDEBOORN 2 10.00
822 2267 oLDEBOORN 3 - FRtStA I 12.00
824 2282 oLDEBOORN 4 - GAVC 7 10.00

MAANDAG 16 OKTOBER UTINGERADEELHAL
AKKRUM
019 APOLLO.ENGINEERING - READ SWART 1

21.20 J,DE GROOT
DINSDAG 24 OKTOBER DETWINE GROUW
019 GAVC 7 - APOLLO-ENGINEERING 1 22,10
D.PATTIAPON
MAANDAG 6 NOVEMBER UTINGEBADEELHAL
AKKRUM
01 9 APOLLO.ENGINEEBING - IRNSUM 2 20.40
H.A.KUPERUS

TopsG@orders
P.P.van der Feer Bokaal.

Elftal

Derde

Eerste
Vierde

Vierde

Vierde
Tweede

Eerste

Eerste
Eerste
Eerste

Derde

Derde

Vierde
Vierde

Doelpunten

9

7

7

5

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Dames

Eerste

Eerste
Tweede
Tweede
Tweede

Derde

Derde
Derde

Derde

Vierde

Vierde

Vierde

Dames

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Stenden @ildebo@rn
Hoofdklas FVB
Terschelling
Warga
TFS
Oldeholtpade
Haulerwijk
de Westhoek
Oldeb'oàrn
Zandhuizen
Aengwirden
udiros
Sport Vereent
Langezwaag

Res.3e Klas H
Nieuweschoot 5
Heerenveen 5
Sneek BP 6
Joure 6
Langezwaag 2
Flenado 4
Oldeboorn 2
Read Swart 4
Jubbega 5
Warga 3 5-3
Udiros 3 4-2

Res.4e Klas D
Akkrum 4
Tijnje 3
Leeuwarden 6
Nicator 7
Langweer 2
Oldeboorn 2
MKV 6
Frisia 8
GAVC 6
Friesland 6
lrnsum 5

Res.4e Klas F
Oldeboorn 4
Benado 6
Joure 9
Sneek BP 7
Lemmer Bentex
Akkrum 5
Renado 5
WZS/PheiÍer I
FFS 3
Bakhuizen 4
GAVC 7

Dames 3e Klas B
Heerenveen 2
Balk 1

RES 1

WZS/PheiÍer2
Bolswardia 1

Waterpoort BoYs 1

TOP 1

FFS 3
FFS 2
Oldeboorn 1

5-13 15-7
6-12 16-11
6-11 13-8
6-11 16-13
6-10 13-14
6-9 1 1-9
5-7 14-9
6-7 7-7
6-6 5-9
6-5 8-8
6-3 8-12
6-0 8-27

4-9 ',18-2

4-9 14-7
5-9 16-13
5-9 14-14
3-7 11-5
5-7 20J6
4-6 12-13
5-5 1 1-10
4-3 8-16
2-23
12-19

4-12 24-2
4-9 25-8
3-7 9-4
2-6 15-3
3-6 6-5
3-6 10-12
4-4 6-11
4-3 6-13
3-0 4-12
3-0 3-17
3-0 4-25

4-10 20-10
4-9 29-14
4-8 18-6
3-7 11-6
3-4 8-8
4-4 12-20
2-3 7-9
4-2 10-16
4-2 5-15
3-1 7-',11

3-1 5-17

3-7 13-3
2-6 13-5
2-6 5-0
3-6 9-7
2-3 2-3
3-3 11-5
3-3 3-19
2-1 1-2
1-0 2-6
3-0 2-11

2e Klasse E

GAVC A1

WWS A1

Gorredijk A1

Drachtster Boys A3
Akkrum A1

Wispolia A1

Tijnje A1

Langezwaag A1

Oldeboorn A1
Drachten A2

3e Klasse G
Aengwirden C1

Oldeboorn Cl
Udiros C1
Langezwaag C1

VVWS C1
Tijnje C1

Joure C2
Sport Vereent C1

Jubbega C1

oDV C1 4-2
Akkrum C1

Wispolia C1

Klas 415
Udiros D1

THOR Dl
Tijnje D1

Aengwirden D1

Oldeboorn D1

Akkrum D1

Klas 523
Drachten E1

Tijnje E1

RWF E1 4-9
Oldeboorn E1

Wispolia E1

ODV E1

Klas 621
Nieuweschoot F1

Oldeboorn Fl
Langezwaag F1

GAVC F1

Wispolia F1

lrnsum F1

Zaalvoetbal
Hebostones 6
Haskerland 6
Joure 3
Spikerboar 1

GAVC 5
GAVC 7
Heerenv. BoYs 4
Apollo-Eng.1
Read Swart 1

lrnsum 2

16-4
12-2
9-4
7-3
8-6
8-8
2-9
8-9
3-12
1-17

3-9 '17-2

2-6 8-2
2-6 5-2
4-5 10-10
2-4 3-1
3-4 11-10
3-4 7-12
4-4 8-10
2-3 6-4
9-20
3-1 3-7
4-1 5-12

3-9 19-O

4-7 21-8
4-7 12-13
4-5 12-11
3-1 6-19
4-1 4-23

3-9 22-2
4-9 26-5
9-6
4-6 17-3
3-0 0-27
4-O 1-32

4-12 38-4
4-9 10-10
4-6 24-7
4-6 16-13
4-3 11-37
4-O 7-35

3-6
2-4
2-4
2-4
2-4
2-3
2-3
3-2
2-O
2-O

3-9
3-9
4-7
2-6
2-6
3-1
2-O
2-O
2-O
3-0

16-3
16-5
24-14
21-6
12-7
8-26
2-5
4-11
1-1 1

10-26
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Sp@ns@rh@ckle
Club van í00 v.v. Oldeboorn
per 28-02-1995.

1. Skineskopper (Haaye v.d.
Heide)
2. Moeke de Bruin (een café in

Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan, RoeloÍ
en Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mijduide-
rijk)
5. Bogra Sports (de maker van de
bordjes)
6. Zico (Bi nne Oosterbaan)
7. Jossie (Janco Voolstra)
L Meestezuiper (Jan Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel dui-
delijk)
10. Katje (Harm Oosterbaan)
11. lk en mien broer (Kor Mulder
en Jelle Wierda)
12.Piel Snikkel& Co. (Cor
Brouwer & Siep Grotenhuis)
13. Lytse Louw (Jan VisseQ
14. Lillehammer'94 (een wedden-
schap)
15. T.G.V. (Transport GrouP Valk)
16. W.A.S.H. and Go (Willem,
August, Sietse en Harke)
17. D.V. TroÍee (Douwe Venema)
18. Nintendo Jentje (Jentje
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 café)
27. Wobma Fourages (duidelijk
lijkt mij)
28. Anne Nijdam (de trouwste
supporter)
29. Black & White (Marcel en
Jikke)
30, Wy passe net op sa'n buords-
je (Catharina, Anet, Anet, Bea)
31. lt Boarnster Kwartet ( Ook een
weddenschap WK voetbal '94)
32. ïegelbedrijÍ Roel HoÍstede
Aldeboarn 05663-1645
33. Marten de Mos (alias 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?I?!?

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 aÍgelo-
pen seizoen o.a. een nieuwe stoÍ-
zuiger, een kalkwagen, ca.30
nieuwe ballen, stoÍ voor nieuwe

- cornervlaggen, een andere afwas-
machine en een koffiezetaPParaat
voor aangeschaft.

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN
1 994-1 99s V.V. OLDEBOORN.

De volgende bedrijven hebben dit
seizoen reeds een bal aangebo-
den voor een wedstrijd van
Oldeboorn 1. Waarvoor uiteraard
onze hartelijke dank.
* Anne Nijdam Oldeboorn (onze

' trouwste supporter)
* Smulboetiek CaÍetaria't Anker
Aldeboarn
* Fa. Y. Rodenburg Aldeboarn
* Hotel Goerres Aldeboarn
* CaÍé Moeke de Bruin Aldeboarn
* Jaap van der Meulen
* L. Visser & Zn. lnt. TransPort
* KnolB.V.
* M.D.M. Service

Wilt u in de toekomst ook een
wedstrijdbal schenken voor een
thuiswedstrijd van Oldeboorn 1

dan kunt u dit melden bijJan v.d.
Woude lel.1772. Hiervan wordt
tevens melding gemaakt in het
programmablad, het clubblad en
de rest van het seizoen in de kan-
tine van de v.v. Oldeboorn. Een
wedstrijdbalkost u /. 100,-
Hiervoor ontvangt u van onze
penningmeester een nota, die
belastingtechnisch weer aftrek-
baar is van de winst.

PR-kommissie v.v. Oldeboorn.

RECLAMEBORDEN V.V. OLDE.
BOORN SEIZOEN 1 994/1 995:

- MDM SERVICE
OLDEBOORN/SNEEK
HARLINGEN

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

IRNSUM
. AUTOBEDRIJF W. V.D. KRIEKE
- FRIESLAND BANK
- RABO BANK
- HOTEL GOERRES OLDE

BOORN
- M. URFF OLDEBOORN
- BOUWBEDBIJF R. DE VRIES

OLDEBOORN
- CORA AUTOMATISERING

OLDEBOORN
. FLUID SYSTEMS DRACHTEN
- CAFE MOEKE DE BRUIN

OLDEBOORN
- FA. RODENBURG

OLDEBOORN
- ARK EN REAU OLDEBOORN
- DURKJE'S TSIISHUSKE

OLDEBOORN
- TRANSPORTBEDRIJF

L. VISSER OLDEBOORN
- HORA OLDËBOORN
- APOLLO ENGINEERING
. WILT U OOK EEN

RECLAMEBORD BEL 05663.
1772

INLICHTINGEN OVER EEN
RECLAMEBORD KUNT U KRIJ.
GEN BIJ HAAYE V.D. HEIDE
TEL. 1525

ADVERTEREN DOETVERKO-
PEN!!!

Wilt u ook een advertentie in ons
clubblad plaatsen?

Neem gerust even contact oP met
Jan v.d. Woude Ie .1772

KOOPT BIJ ONZE ADVER-
TEERDERS!!!
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@nderh@udertlcs X

Zonder warming up verlies je 't
van jezelÍ

Je bent geen "uitslover" als je
een warming up doet
Of je nu in het eerste of achtste
elÍtal speelt, in een jeugd oÍ seni-
orenteam, als je zonder warming
up aan een wedstrijd begint, dan
kom jezelf tegen en dat verlies je
altijd. De echte spelers van
Oranje doen 't ook voor elke wed-
strijd:
je kunt een warming up ook voor
iedere training uitvoeren. Het
resultaat zalje verbazen: je gaat
er beter voorbereid en veiliger
door spelen, zowel voor jezelf als
voorje tegenstanders. Je bent
dus geen Íanatieke "uitslover" als
je een warming up doet. Laat je
daarom niet uit het veld slaan

Een zweepslag voelt precies
zoals-ie klihkt
Je trekt een sprintje naar de bal,
maakt een plotseling beweging
en ineens voelt het alsoÍ iemand
met een zweep op je kuit slaat.
Ai, da's dus een zweepslag.
Tussen je kuit en je enkel loopt
over de hele lengte een spier, die
op de zwakste plaats scheurt
doordat je je knie hebt overstrekt
en je voet te ver naar voren hebt
gebogen, Lopen wordt lastig en
behalve aan een drukkende pijn
rnerk je een zweepslag ook aan
een bloeduitstorting op de getrof-
fen plek.

lJs erop, druk eraÍ, verband
erom en omhoog ermee
Bij een zweepslag moet je onmid-
delijk stoppen met voetballen en
koelen met ijsblokjes in een plas-
tic zak of een zogenaamde cold-
pack of eventueel met koud
water. Denk er om altijd een doek
te leggen tussen huid en ijsblok-
jes oÍ coldpack. Daarna met het
been omhoog en het is goed sla
iemand een drukverband kan
aanleggen. Als je dit koelen en
hoogleggen enkele keren per dag
doet, heb je minder last van de
zwelling en de pijn. Ga dan ook
even naar je huisarts. Misschien
dat deze je doorverwijst naar de
fysiotherapeut. Houdt in ieder

door schampere opmerkingen van
de toeschouwers die stoer een
sigaretje staan te roken.
lntegendeel: jij kunt hen verwijten,
dat zij zich "drukken" en dat jij de
wedstrijd moet winnen, want een
elÍtal, dat tijdens de warming up
samen naar de wedstrijd toe leeÍt,
begint al met een voorsprong.

Combinatie van conditie en
concentratie
Het efÍect van een goede warming
up merk je aan alles: je hart gaat
sneller kloppen, je ademhaling
wordt dieper en je bloed pompt
meer zuurstoÍ naar je spieren, die
daardoor soepeler worden. Je
krijgt het warm en begint te trans-
pireren. En dat is goed want je
komt op de juiste temperatuur om
te presteren. Je pezen en

geval rekening met een herstelpe-
riode van 4 tot I weken, waarna je
weer voozichtig kunt beginnen.
lntussen kun je natuurlijk voorzich-
tig andere sporten beoeÍenen om
in conditie te blijven, zoals zwem-
men oÍ Íietsen. Ook gaat de gene-
zing sneller als je elke dag de
kuitspier rustig rekt.

Zo voorkom je, dat je tegen een
zweepslag aanloopt:
. Altijd een goede warming up
doen.
. Regelmatig rekken en strekken.
. Niet trainen of spelen met een
oude blessure, die nog niet volle-
dig hersteld is.
. Goede en passende voetbal-
schoenen aantrekken"
. Bij koud weer de trainingsbroek
aanhouden.
. Altijd afsluiten met een goede
cooling down.
. Goed uitgerust zijn.
. Goed getraind zijn.

gewrichten kunnen dan meer ver-
dragen. Zo voorkom je niet alleen,
dat je tegen een blessure oploopt,
maar met warme en goed voorge-
rekte spieren kom je ook tot meer
kracht en betere prestaties.
Bovendien kun je, wanneer je "op
scherp" staat en optimaal gecon-
centreerd bent, sneller en spitser
reageren. En dat kan vaak de
doorslag geven om de wedstrijd te
kunnen winnen.

Binnen 20 minuten van 0 naar
1O0o/o

Het doelvan een warming up is
duidelijk: je begint op nul en je wilt
naar honderd. Daar moet je toch
even rustig de tijd voor nemen,
namelijk 20 minuten.
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@nderh@udertles 2
SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT! ! ! !

Wij zijn nog steeds op zoek naar
meêrdere scheidsrechters op
zaterdag en zondag voor onze elf-
tallen (A-jun/2e/3e 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 zaterdag oÍ zondag zeg-
gen "bekijk het maar". Hopelijk
staan er dan wel andere kandida-
ten klaar om de wedstrijden te lei-
den. Zo niet, dan hebben deze
elftallen een probleem. Dus men-

KLEINE REPARATIES/
SCHADES IhI/OM HET
SPORTCOMPLEX.

Wanneer u schade o.i.d. consta-
teert op of om het sportcomplex
(zoals ook de kantine en de kleed-
gebouwen) nieldt dit dan gaar-
nez.s.m. bij Haaye v.d. Heide tel.
631525. Dit geldt ook voor kleine
reparaties/onderhoud e.d.
Bij voorbaat dank voor een ieders
medewerking.

HEREN/DAMES LEIDERS EN TRAINERS.

Ballen en materiaal wat er tijdens
de trainingen wordt gebruikt dient
BETER te worden opgeruimd. Er
wordt de laatste tijd veel te veel
materiaal na de trainingen gevon-
denllll i

Dus gaarne even een ieders aan-
dacht a.u.b.

Mlededeillngen
DEKENS DEKENS DEKENS DEKENS.
Wie heeft er thuis nog enkele over-
bodige dekens liggen?
Het is namelijk reeds enkele keren
voorgekomen dat een geblesseer-
de speler tijdens een wedstrijd oÍ
training veel te lang op het koude
veld blijÍt liggen. ln sommige
gevallen kan dit niet anders (denk

sen kom uit die luie stoelen neem
eens lekker de Íluit ter hand.

P.S. Zaterdag 7 oktober j.l. bleken
22 personen niet te kunnen oÍ te
willen Íluiten bijde A-jun.lll
Uiteindelijk is de jeugdvoorziiler er
maar voor gegaan. Hier komt nog
bijdat Sietse Akkerman momen-
teelalleen leider is bij de A-jun. en
er dus wel iemand anders dient te
Íluiten!!! Hopelijk is er de volgende
thuiswedstrijd(en) wel wat meer
animo!l!

VERZOEK AAN ALLE LEIDERS!!!!

Willen alle leiders die in het bezit
zijn van het "groene boekje" (waar-
in alle gegevens bijgehouden die-
nen te worden) deze z.s.m.
inleveren bij Piet Tijsma
S. de Grootstr.26.
Dit betreft de boekjes van het sei-
zoen 1994/1995!!!!

bijvoorbeeld aan botbreuken e.d.,
waarbij de ambulance gewaar-
schuwd dient te worden). Helaas
beschikken wij nog niet over een
aantal dekens om het voor de
geblesseerde iets aangenamer te
maken. Hopelijk heeÍt u op zolder
nog een paar ongebruikte dekens

Mochten er met name teveelbal-
len rondom de velden worden
gevonden, dan zijn we genood-
zaakt alle ballen op te ruimen,
zodat er alleen nog looptraining
kan worden gegeven!l!!

MEDEDELING VOOR HET
KANTINEPERSONEEL.

Het komt aÍ en toe weleens voor
dat men tijdens het weekend
geen kantinedienst kan draaien.
Dit hoeft geen
probleem te zijn wanneer een
ieder zich maar aan de volgende
regels houdt;
* zelf voor vervanging zorgen*
ook Froukje Fokkema tel.631667
inlichten

de kantinecommissie.

Dus niet van het huidige seizoen!!
Tevens dienen alle eventueel aÍtre-
dende leiders hun administratieve
bescheiden bij mij in te leveren. Bij
voorbaat dank.
Piet.

liggen. Deze dekens kunt u op
zaterdag's oÍ zondag's tijdens
wedstrijden inleveren in de kanti-
ne. Voor uw hulp zijn wij u heel
dankbaar.

Piet Tijsma.

BELANGRIJKE DATA V.V.
OLDEBOORN.

Zaterdag 28 oktober.
Bingo avond v.v. Oldeboorn.
Aanvang 20.00 u. kantíne v.v.
Oldeboorn. Prijs 1,--lkaart.
Schitterende prijzen! ! Komt Allen! !

Vriidag 29 december.
Douwe Venema
Zaalvoetbaltoernooi in de Sporthal
in Akkrum.
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