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- Doorzakken oké is, maar te laat komen niet oké is...
A.de V (dams M)

- 11 november de dag was dat Anneke te laat kwam, omdat ze nog
een lampion mogst kopen

- Dat dit niet persoonlijk b€doêld is, maar b€doeld om ieder een
sc-herp te houden

- Sieue Jager een kaartj€ voor Hoerenveen - NAC bemachtigd had

- Zijn zoon Wibo hi€r ook wgl heen wou

- Wibe hem in het hok heeft gelokt en de deur op slot heeft
gêdaan, en zelÍ mee is gegaan

- er is ingebroken in de kantine en dat de magnetron is meegeno-
men

- OldebooÍn 4 bovenaan staat

- Oldeboorn 3 het diljàar heel goed doêt

- Oldeboorn 2 nog moet wennen aan het 4-+3 systeem, vooral de
rechtsvoor

- Oldeboorn 1 daar al enigzins aan gewend is

- Piet Tijsma het nog steeds koud heeft want hij víaagt steeds om
dekens

- August Faber vlak voor de wedstrijd soms even moet poepen, en

dat het daarna een kwarti€r donker in de box is

- Henk Vink manageÍ ís geworden van een dame diê bokst namelïk
Sjoukje (Jubbi) Tyson

- de dames hun eeÍste competitie overwinning hêbben behaald

- één van de dames kujtbescheímeÍs "uitgevonden" heeft

- dit gewoon scheenbeschermers zijn (m€t dank aan R.B.)

- dit niet personnlijk bedoeld is (grapje)

- jullie je wesr kunnen opgeven voor hêt Douwe Venema toernooi

- je dit kan doen bij Johan ïjsma of Harm Oosterbaan

- dit toernooi op 29 december gehouden zal wordên

- tegelzetbedrijf Roel Hofstede ook een reklamebord op het voetbal-
veld heeft laten plaatsen

- iemand ujt Surhuisterveen (Akkrum) hêt voetbalschutjassen hêeft
gewonnen

- catharina Bethlehem haar sport uitoêÍend op klompen

- deze zelÍde de naeuwe magnetron heeft uitgetest, die daarbï aanwe-
zig was de volgende dag geen eten hoeíde

- CoÍ Mulder en Leo Hamburg een weddenschap hebben wie de
meeste goals scaren dit seizoen
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VRIJWILLIGERS KANTINE OPGELET!

Sinds kort beschikken we over een nieuwe lhermostaat in de kantine.
Deze moet met de hand worden bediênt. Na aÍloop van de kantinediênsl
moet de thermostaat dan ook ten alle tijde weer op 15- worden gezet!!!

werkzaamheden voor ons te willen
verzorgen. Echt gigantisch vêel
werk is hêt niet, maar hel moet wel
iedere week gebeuren zodat ook
onze spelers en met name onze
gasten netjes kunnen worden
onivangen. Gegadigden kunnen
zich aanmelden bij Binne
Oostêrbaan tel. 631 768.

(bestuurskamer). Deze pakken
zullen opnieuw worden uitgereikt
aan de huidige B-selectie en
eventueel worden gerepareerd. lk
reken op jullie medewerking!!

Unt de bestuurskanner í
SCHOONMAKER KLEEDKAMERS GEVRAAGD-

Mede dooÍ z'n drukke
werkzaamheden is Jan Meester
m.i.v. januari 1996 niet meer in
staat om 1 à 2 keer per week onze
4 kleedkamers schoon te maken.
HierdooÍ zijn we genoodzaakt om
naar iemand anders uit te kijken.
Bij deze dan ook een oproep aan
een ieder die ons wil helpen deze

(EX)SPELERS OLDEBOORN 2.

Hierbij verzoek ik alle (ex)spelers
van Oldeboorn 2 die in het bezit
zíjn van een blauw trainingspak
merk l/asita en met de opdruk
van Holel GoerÍes Aldeboarn
achterop het jack deze z.s.m. in te
leveren in de kantine



Wedstrf,Sdversilagen van de Jeugd
W,W.S. - Oldêboorn Al

Hel was 4 november een mooie
zonnige dag om een stevig potje te
voetballen. Om 1 1.30 was het
vertrek uit Oldeboorn met jawel 10
man!, waar was de rest?? Onze
hoop zakte ineen terwijl de
wedstrijd nog niet eens was
begonnen. Na een kleine warming-
up begonnen we aan de wedstrijd,
W.W.S, kreeg weinig kans door
een goede verdediging en goed
spel van het boarnsteÍ team, dat
met tien man speelde, en ondanks
dat, aardig wat kansen creéerde.
Maar niet werden benut.
Daarentegen scoorde W.W.S. 2
keer. Na een bakje thee en een
kleine aanpassing begonnen we
mêt de tweede helft, en we gingen
er met vol goede moed er
tegenaan. We konden misschien
nog wel een punt pakken. Door
goed voetbal van het helê team
waren er mooie kansen, die helaas
niet werden bênut. Ook W.W.S.
creéerde veel kansen maar deze
werden niel benut door goed keep
werk. Maar het mocht niet baten
dat wij hier een punt konden
pakken, de eindstand was imiddels
beslist het werd maar 2-0. waar wij
ontzettend blij mee waren, alle 10.
Namêns het team een speler van
dêze 10

Tiinie c1 - Oldêboorn c1

Zaterdag 4 november moeslen we
tegen Tijnje voetballen. We gingen
om kwart over negen weg en we
waren er om halJ tien. We gingen
ons omkleden en kregen de
opstelling. Robbert moest op de
goal, want Jeroen moest mel de
A's waar de hele groep het niet
mee eens was, Maar toch moest
Robbert op goal. De de eerste helft
ging het goed. Tijnje had toch nog
een paar gevaarlijke kansen. Vlak
voor rust schoot Martin, onze spits,
raak. ln de rust kregen we nog wat
aanwijzingen van onze coaches.
En we gingen met een 0-1
voorsprong de tweede helÍt in. Het
ging niet zo goed als in de eerste
helÍt, er werden dotten van kansen
gemist. Maar toch hielden we de
stand op 0-1 , lot vijÍ minuten voor

tijd, toen scoorde Tijnje 1-1 . Vlak
daarna scoorde Tijnje de tweede
trefÍer 2-1. Daarna volgde het
eindsignaal. De coaches waren
niet tevÍeden over de tweede helft
maar konden niets meer doen aan
de nederlaag. De eindstand was
uiteindelijk 2-1 voor Tijnje.

Theo Huisman,

OUDERS LANGS DE LIJN,.FIJN?

Gekschêerde Leo BeenhakkeÍ
eens, dat Nederland '14 miljoen
bondscoaches telt, menig trainer of
leider van een jeugdteam weet
maar al te goed wat de voormalig
bondscoach daarmee bedoelde.
met dit verschil dat niet de gehele
bevolking, maar wel "de ouderg
langs de iijn" over de schouder
meekijken. En als het bij meekijken
bleeÍ, zou dat geen pÍoblèêm zijn.
Nee, veel vaders en moeders
herkennen in hun kind een
Bergkamp in de dop, die alleen met
persoonlijk gegeven tactische
aanwijzingen de weg naar de top
weet le vinden. Consolideren,
knijpen, aclie maken, zakken, de
beuk erin....OÍ de boodschap
overkomt, oÍ de aanwijzingen juist
zijn en - belangrijker nog - oÍ het
kind op een schreeuwende vader
oÍ moeder zit te wachten,
realiseren de ouders zich vaak
niet. De beste stuurlui s'taan aan
wal. Evenals de voetballende jeugd
is de KNVB evenmin blij met
zoveel verbale "ondersteuning".
Daarom is er de aklie "Ouders
langs de lijn". Ondermeer middels
een brochure hoopt de
voetbalbond de ouders tot inkeer te
brengen. Bij één voetbalverenlging
is de boodschap zeker
overgekomen. ln Hoogland
besloten 24 moeders van 4
verschillende F-teams middels een
wekelijkse training en een
onderling partijtje te ervaren wat
het nu werkelijk betekent om
binnen de lijnen de kunsten te
moeten vertonen. Het resultaat:
ingegeven door de wetenschap
hoe moeilijk èn hoe leuk het
voetbalspel is, kijken de ouders
iedere week mee over de schouder
van de trainer. Het commenlaar

laten ze over aan de mensen die er
werkelijk verstand van hebben. En
nu wel oÍ geen Bergkampje-in-spé.
het spelplezier van hun kroost staat
voorop.

Piet
(overgenomen uit het maandblad
'Voetbal Totaal')

JEUGDVOETBALDAG IN
HEERENVEEN.

Wie nog nooit in het prachtige Abe
LensÍa Stadion is geweest, krijgl
nu de kans. Op zaterdag 1 juni
'1996 vindt de Nationale
Jeugdvoetbaldag plaats in
Heerenveen. Op hel programma
staan weer de Íinale van de
landelijke competilie voor B-
junioren en een ere-wedstrijd voor
de Nederlands kampioen bij de A-
junioren tegên een
gerenommeerde buitenlandse
tegênstander. Zoals gebruikelijk
wordt er ook nog gezocht naar een
aantrekkelijke jeugdinteíand. Op
de laatsle Jeugdvoetbaldag in de
Kuip in Rotterdam (waar ook dê
v.v. Oldeboorn was
vertegenwoordigd) konden we o-a.
genieten van spelers als Nordin
Wooter en Kiki Musampa die met
AJAX A1 Anderlecht A1 met maar
lieÍsl 7-1 aldroogde met werkelijk
schitterende doelpunten.
Binnenkort krijgen we als
vereniging weer de mogelijkheid
om gratis kaarten te bestellen voor
dit evenement. We komen hierop
dus nog wel nader terug.

Jeugdcommissie.



Sennorenverslagen
WZS/PhêiÍÍer 2 ' Oldeboorn
Dames 1

11 november is de dag van een

ongelukkige samenloop van

"omstandigheden". Om 10 00

(s'ochtends, gaaP, gaaP) zouden

we vertrekken Helaas was een

van onze sPelers de avond van te

voren Ílink doorgezakt, zodat zij

A.de V.) niet meeÍ wist hoe laat wij

weg zouden gaan. (Dit was

meerdere malen door Boukje,

onze assistent-coach gezegd oP

die betreÍÍende avond!l zie ook

"wist u datjes" elders in dit blad )

Dat het voor de rest van de Ploeg

ook veel 1e vroeg was bleek al

snel. ln de 1e helft scoorde WZS
(maar) 4x uit minimaal 10 kansen'
ln de rust heeÍt Henk Vink z'n

uiterste best liedaan (voor zover

mogeli.ik) om ons een beetie oP tê

p"ppeà. Voot ons was de rust echt

rust, lekker verder slapenl!
Ondanks onze (volledige) inzet de

2e helft verloren we nêt met 8'0'
Slechte uitslag maar een gezellige

ploeg!!
Monique'

Aengwirdên 1' Oldeboorn 1

Zondag, enige weken lerug'
moestén wij tegen Aengwirden uit

Tjalleberd. Daar aangekomen
zagen wij dat het veld Prima
besoeelbaar was. Oldeboorn nam

in deze wedsÍijd al gauw het heit

in handen. Dit resulteerde in

aardig wat kansen maar helaas

weÍd van deze kansen niet één

verzilverd. Zo rond de hvintigste

minuut kwam dan toch nog de

onvermijdelijke voorsprong Sietse

Akkerman kon middels een f ijne

Dass ziin broertje Douwe Hein

Lereikén en deze schoof de bal

droog in de goal. Lang konden we

niet van deze voorsprong genieten

want het werd rap 1-1 Siemen

Willem kon door de zon de bal niet

iuist wegwerken. Bii eên vrije trap

van Oldeboorn oP een f ijn Plekje
voor ons scoorde Douwe Hein ziin

tweede goal. ln de êerste helft kon

Aengwirden via een corner toch

nog geliikkomen. 2-2 dus' Na een

bakkie thee gingen we de tweêde

helft proberen de winst naar ons

toe te trekken. We kregen

wederom vele kansen maar er

kwam maaí 1 goal uit,

Ondêrgetekende kon scoren uit

een pass van Cees Beitsma'
Aenowirden wist er toch nog 3-3

van ïe maken en alweer via een

corner. Dit betekende eigenlijk 2

verliespunten want we hadden de

volle 3 Dunten wel verdiend

Jammer maar helaas. (Dit wordt

TFS),
SYbrand'

zomaaÍ een oeÍenwedstriidie 25

nov. 1995

Ná een gedwongen siop van 2

weken moest er geoeÍend

woÍden, en wel tegen Balk. Niet

dat dit zo erg was, maar hoe kriig

je het in je bolle hooÍd om een

wedstrijd oP zateÍdagmorgen om
'10 uur te regelen. Voor de

meesten van ons is het de enige

ochtend dat we na een avondje

stevig housen kunnen uitslapen'

Nu even dit wist u dat de

kwaliteiten van ons damestearn

niet onopgemerki zijn gebleven'

Nynke (de tank) Akkerman is

geselecteerd voor het Friêse

damesteam en heeft de eerste

test oositieÍ doorstaan. Eindelijk

een Akkerman die kan voetballen

(sorry Sietse). Ook nog

vermeldingswaardig is het

voloende. Dat onze leider een krat

biei beschikbaaar heeÍt gesteld

voor diegene die een bal met zijn

voeten 25 keer weet hoog te

houden. De gezusteÍs v/d Heide

ziin druk aan het oefenen in dê

sóeeltuin o.l.v. Haaye Jol Tevens

heeft ie Miriam Hiemstra een

tientie beloofd als ze 5 kêer

scoón. Hier staat tegenover als ze

niêt scoort dat ze zijn bardienst in

de voetbalkantine
overneemt(kantine commissie
oDoelet 16 dec. Mirian in de

xaitine i.P.v. Henk Vink) Zo dit

was weer eens wat bladvulling

want het wordt toch echt wel eens

tijd dat er weeÍ een krantie

verschllnl met 25 blz aan

wedstrijdveÍslagen. Want als je nu

het krantje leest ben je na

ongeveer 3 minuten klaar' En nu

de avonden wêer lang zijn is het

leuk als je wer wat te lezen hebt'

Nu de wedstriid dan, we moesten

vandaag tegen Balk om 10 uur'

Terwijl we ook tegen Grou hadden

kunnen oeÍenen om 2 uur

s'middags ll!! Maar onze leider
had nog een appeltiê te schillen

mel ons na onze fantastische

optreden twee weken geleden

tegen WzS, die we maar net

hadden verloren met 8'0. Om 9

uur vetrokken we dus nadat
Baukie Bruggeman dj MC P'P uit

ziin bed had geblazen. Om 10 uur

konden we dus beginnen en al

snel bleek dat we wat sterker
warên dan onze tegenslander
helaas waren onze sPitsen nog

niet scherP genoeg. De

achterhoede had het de eerste

helÍt best naar hun zin want ze

hadden niet zoveel te doen, en als

er een keer een bal in hun buurt

kwam trapten ze hem de bosjes in'

want onze coach had gezegd

gêen risico's en dat hoef je tegen

Sjoukje geen hvee keer te zeggen'

Ná ongeveer een halÍ uur vond

Karin Veld dat er ook maar eens
oescoord moest worden na een

Ënge rush ala BennY Schmidt

Hansen (alléén bekend bij de

ouderen onder ons) scoorde ze 1-

o. Pauze. De tweede helft
gelooÍden we het wel en werd het

tiid dat onze achterhoede eens

aan het werk werd gezet. Nou dat

hebben we geweten wat een

chaos (in het Engels kaos) en een

tegenfeÍÍer kon niet uitblijven Wij

als voorhoede zagen hier de

humor wel van in helaas onze

coach niet. Dê wedstrijd weÍd er

niet beter oP maar toch wisten we

noo één keer te scoÍen en wel

doór Mariskav/d Meulen Dus er

werd weereens gewonnen' Nog

even dit P.Poepjes we wachten

nog vol smart oP onze marsen'

Miriam HlemstÍa (muziek)
Elisabeth Poepies (tekst)'



ilnterfloet;e
ln onze rubriek "lnterÍioetie" deze keeÍ een protielschets van:
Naam: Sloukie Koopmans
Geboren: te Jubbega
BurgeÍliike staat: beêtie verkeÍing
Schoenmaat en merk: Quick 40
Speelt in: Dames 1

Roken/alcohol: neelia
Kan sex voor de wedstriid: alleen als ik wissel ben
Beste boek: schoolboekên
Beste film: Speed
Beste acteur en/oÍ actrice: Haiko van Diik
Lievelingskosl; Lasagne
Hobby's: voetbal
Mooiste man: moeililk te kiezen
FavoÍiete club: , Feyenoord
FavoÍiete club buitenland: nationaal team van Denemarken (mooie

iongens)
Favoriete speler: John de Wolf
Favoriele trainer: Pietêr Poep
Welke club wordt dit seizoen landskampioen: AJAX
Welke clubs degraderen dit seizoen; die onderaan staan
Beste scheidsrechter: Haaye v/d Heide
Slechtste scheidsrechter: Dick Jol
Favoriete tv-programma: Studio Sport
Favoriete tv-presentator: Jack van Gelder
Kwal van de tv: Frank Govers
FavoÍiete radiozender: radio 3
FavoÍiete diskiockey: Adam Curry
Favoriete muzieki als het maar hard is
Slechtste muziek: klassieke muziek
Favoriete andere sport: korÍbal
Onderschatte voetballer: Nynke Akkerman (beter dan haar broers)
Overschatte voetballer: Douwe en Sietse Akkerman
Hoogtepunt: elkê wedstriid die wii winnen
Dieptepunt: elke wedstriid die wii verliezen
Ambities voor de toekomst: la
Beste kranvtijdschritt: Lêeuwarder Courant
Slechtste kranvtiidschÍiÍt: -

Een hekel aan: traínen
BewondeÍing voor: mensen die tÍainen
Kwal van de voetballerii: John van Loen
Wie zou ie wel eens willen ontmoeten: een goeie Duitser
Wie nodig ie niet uit op ie veÍiaardag; Henk vink
Besle (oud) voetballer v.v. Oldeboorn: Wiebe de Roos

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: beetje waardering voor het Damesvoêtbal
Voetbal is: oorlog
Wat je verder altijd al kwijt wou: m jjn magnetron

Samen: f . 2oo,*

4



Nficuws vaR de redaKne
VrUdao 29 December 8e editiê
Douwe Venema
Zaalvoelbaltoernooi

Nog net voor het verstrijken van het
nu alweer roemruchte voetbaljaar
1995, krUgen alle Boarnsters de kans
om hun voetbalkunsten in de zaalte
etaleren. dat velen van u deze
kunsten niet onder stoelen oÍ banken
hoeven te steken is reeds gebleken in
voorgaande jaren. Dus luities, weet je
een ploeg te vormen van minimaal g

personen, geef je dan vóór vrijdag I
december a.s. op bij Harm
Oosteíbaan Swettebuorren 29 tel.
631605 oÍ Johan Tijsma
Tsjerkebuorren tê|. 631921. Dit geldt
natuurlik voor zowel mannen- als
vÍouwenteams. VeÍmeld brj het
opgeven graag de ploegnaam van de
spe(e)l(st)ers i.v.m. het
programmablad. Na aÍloop van het
toernooi is deJeestelijke uitreiking van
de prijzen ditjaar bij Hans en Annie
(Hotel GoeÍes), alwaar er onder het
genot van een hapje en een drankje
nog gezellig kan worden bijgepraat
over het dan bijna voorbije jaar. Vorm
daarom zo snel mogelijk een team en
geef je vóóí 8 December ool!

FVB-tNFOLtJN 058-2671615
(DIVERSE INFO VIA CASSETTE)

P van der Veer Bokaal

BELANGRIJKE DATA V.V.
OLDEBOORN.

VÍiidag 15 dec.
Feestavond v.v. Oldeboorn m.m.v.
buikdanseÍes'Suleika'. Aanvang
20.00 u. kantine

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

Zaterdag 1iuni.
Nationale Jeugdvoetbaldag in het Abe
Lenstra Stadion te
Heerenveen.

.WIJ 
FELECITEREN IN DECEMBER

Hendrik de Jong
3 DecembeÍ 10 jaar
Siete Veenstra
8 December 20 jaar
Sietse Bergsma
8 December 37 jaat
Chantal Keekstra
9 December 10 jaar
Johan Fokkema
9 December 32jaar
Sipke Vink
13 December 30 jaar
Sander v/d Velde
15 December 14jaat
Roel Nieuwland
17 December 80 jaar

Hendrik Nieuwland
20 December 43 jaar
Jan Wilkens
24 December 18 jaar
Wichard Postma
25 December 30 jaar
Pieter Ate Kalsbeek
29 December 20 jaar

Hisrbij verzoekt de redaktie
geboortekaarljes/overlÍdensberichtenl
jubilea e.d. m.b.t. de voetbalclub
(bestuur) in te leveren op
Swettebuorren 29 Oldeboorn (Harm
Oosterbaan)

AUTO'S/FTETSEN RONDOM DE
KANTINE.

Er staan helaas nog steeds auto's
rondom de kantine evenals de vele
Íietsen die niet in de rekken worden
geplaatst. Hierbijdoen we als bestuur
een dringende oproep zich aan deze
regels te houden!!! Alle auto's dienen
op de parkeerplaats te staan!!

BIJ TWIJFEL OVER AFGËLASTING
ALTIJD EEFST DE LEIDER
BELLEN, DAAFNA DE
WEDSTBIJDSECRETAHIS
(AANGEZIEN DEZE LAATSTE
ANDERS EEN "TELEFOONOOR"
KRIJGT!!). WAARVAN AKTE!I!

Naam
W.van Kalsbeek
J.Braaksma
P.Poepjes
D-Westerhoven
H.Veerman
M.Nkasa
B.Oosterbaan
H.Ament
N.AkkeÍman
S.Veenstra
C.Reitsma
J.Akkerman
S.Bergsma
H.Hartmans
R.Dijkstra
B.Haspels
D.H.Akkerman
S.Akkerman
C.Mulder
J.v/d Woude
J.Meester
S.Vink

t&elpuoteE
'12

11

10
I
6
t)

6
b
6
5

5
5
5
5
4

3

2
2
2

H.Nieuwland
W.Huisman
P.A.Kalsbeek
S.Oostêrbaan
J.Tijsma
G.van Kalsbeek
J.Hoekstra
J.Witteveen
H.Vink
R.Jelsma
H.v/d.Krieke
J.Wierda
J.Poepjes
L.Hamburg
J.Bethlehem
M.Kleefstra
J.de Boer
H.Akkermans
M.Hiemstra
R.Boonstra
K.Veld
M.v/d Meulen

Vierde
Eerste
Eerste
Eerste
EeÍste
Tweede
Tweede
Tweedê
Twêêde
Tweede
Derde
Derde
Dêrde
Derde
Derde
Vierde
Vierde
Vierde
Dames
Dames
Dames
Dames

Elital
Derde
Tweede
Eerste
Vierde
Eerste
DeÍde
Vierde
Vierde
Dames
Eerste
Eerste
Tweêde
Derde
Vierde
Vierde
VieÍde
Eerste
Eerste
Derde
EeÍste
Tweede
Derde

5

2
1

'1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

,1

1
'1

i
1

1

1

1



Sponsorhoek;e
KOOPT BIJ ONZE
ADVERTEERDENS!!!

ADVERTEREN DOET VERKOPENII!

Wilt u ook een advertentie in ons
clubblad plaatsen?

Neem gerust even contact oP met Jan
v.d. woudê tel. 631772

Club van 100 v.v. Oldeboorn

1. Skineskopper (Haaye v.d. Heide)
2. Moeke de BÍuin (een caÍé in
Oldeboorn)
3. Brothers Bóoze (Johan, RoeloÍ en
Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijK mij duidelijk)
5. Bogra Sports (de maker van de
bordjes)
6. Zico (Binne Oosterbaan)
7- Jossie (Janco Voolstra)
L Meesterzuiper (Jan Meeste4
9. Modehuis Numan (ook wel duidelijk)
10. Katjê (HaÍm Oosterbaan)
1 1. lk en mien broer (Kor Mulder en
Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor Brouwer &
Siep Grotenhuis)
'13. Lytse Louw (Jan Visser)
14. Lillehammêr '94 (een

wêddenschap)
15. T.G.V. Cfransport Group Valk)
16. W.A.S.H. and Go (Willem, August,
Sietse en Harke)
17. D.V. TroÍeê (Douwe Venema)
18. Nintendo Jentje (Jentje Akkerman)
'19. WK 94 (Weddenschap WK voetbal
1994)
20. Calimero (Gerke van Kalsbeek)
21. de Heavy's (Sible, Henk, Ellert en
RoêloÍ)
22. Jeppe Tiengberg (Sietse
Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van
Warmerdam)
26. A+3xH te A. (het andere caÍé)
27. Wobma Fourages (duidelijk lijkt mij)
28. Anne Nijdam (de trouwste
supporter)
29. Black & White (Marcel en Jikke)
30. Wy passe net op sa'n buoídsje
(Catharina, Anêt, Anet, Bea)
31 . lt Boarnster KwaÍtet ( Ook een
weddenschap WK voetbal '94)

32. Tegelbedrljf Boel 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 (FÍida
Haspels)
37. Hamburger (Leo Hamburg)
38. Baas Klaas (Klaas Akkermans)

WIE VOLGT?!?!?

Opgeven kan bij Binne Oosterbaan
tel. 1768.
De kosten bedragen 100,- voor een
heeljaar. Het geld wordt binnen de
vereniging besteed voor "goêde
doelen". Er is het aÍgelopen seizoen
o.a. een niêuwe stofzuiger, een
kalkwagên, ca. 30 nieuwe ballen, stoÍ
voor nieuwe cornervlaggen, een
andere afwasmachine en een
kof f iezetappaÍaat voor aan geschaft-

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN
'1994-1995 V.V. OLDEBOOFN.

Dê volgende bedrijven hebben dit
seizoên reeds een bal aangêbodên
voor een wedsÍijd van Oldeboorn 1 .

Waarvoor uiteraard onze hartelijke
dank.
. Anne Nijdam Oldeboorn (onze
trouwste supporter)
* Smulboetiek CaÍetaria 't Anker
Aldeboarn
* Fa. Y. Rodenburg Aldeboarn
* Hotêl Goerres Aldeboarn
* CaÍé Moeke de Bruin Aldeboarn

'Jaap van der Meulen
* L. Visser & Zn. lnt. TransPort
* Knol B.V.
. M.D.M. Service
* Drukkerij de Jong
* Willem Scholte
* Van Elst en Oosterbaan

' Been Assurantiën B.V.

Wilt u in de toekomst ook een
wedstrijdbal schenken voor een
thuiswedstrijd van Oldeboorn 1 dan
kunt u dit melden bij Jan v.d. Woude
tel. 1772. Hiervan wordt tevens
melding gemaakt in het
programmablad, hêt clubblad en de
rest van het seizoen in de kantine van

de v.v. Oldeboorn. Een wedstrijdbal

6

kost u /. 100,-- Hiervoor ontvangt u
van onze penningmeestêr een nota,
die belastingtechnisch weer aÍtrekbaar
is van de winst.

PR-kommissie v.v. Oldeboorn.

RECLAMEBORDEN V.V.
OLDEBOORN

- MDM SERVICE
OLDEBOORN/SNEEI(/HARLINGEN
. JAC. KNOL B,V, OLDEBOORN
- AUTOSPUITBEDRIJF ELZINGA
IRNSUM
- AUTOBEDRIJF W. V.D. KRIEKE
- FRIESLAND BANK
- RABO BANK
- HOTEL GOEBBES OLDEBOORN
- M. URFF OLDEBOORN
- BOUWAEDBIJF R. DE VRIES
OLDEBOOBN
- CORA AUTOMATISERING
OLDEBOORN
- FLUID SYSTEMS DRACHTEN
- CAFE MOEKE DE BRUIN
OLDEBOORN
- FA. RODENBUHG OLDEBOORN
- ARK EN FEAU OLDEBOORN
. DUBKJE'S TSIISHIJSKE
OLDEBOOBN
. TRANSPOBTBEDRIJF L. VISSER
OLDEBOORN
- WILT U OOK EEN RECIÁMEBORD
BEL 05663.1772
- HOBA OLDEBOORN
- APOLLO ENGINEERING
, BOEL HOFSTEDE VAKKUNDIG
TEGELWERK

INLICHTINGEN OVER EEN
RECLÁMEBORD KUNT U KBIJGEN
BIJ JAN VAN DER WOUDE ÏEL.



Standen V.V" @fldeboorn
Standen W. Oldeboorn
bijgewerkt t/m 22 november

10-23 25-13
12-22 21-11
11-21 22-15
12-20 21-16
12-20 26-24
í 1-18 28-19
12-18 25-30
11-14 20-18
11-1 1 18-18
12-7 11-21
11-6 14-26
11-5 16-36

8-21 29-7
9-2 Í 38-14
9-15 32-24
9-15 26-24
10-15 26-24
9-14 21.19
9-13 36-22
9-13 35-28
9-6 25-39
9-6 7-44
8-3 15-45

9-27 52-8
8-18 40-19
8-16 24-19
8-'15 28-26
9-12 28-28
7-11 16-15
8-10 20-29
7-7 2A-26
8-5 1 6-3.1

7-2 1 5-45
7-1 11-32

8-22 41-18
9-20 53-18
8-18 27-13
9-17 39-16
9-15 29-23
8-14 34-29
7-7 15-1 6
8-5 11-37
9-4 17-40
7-3 16-37
8-í 13-48

Apollo-Engineering
01 Spikerboor'87 1 g-21

02 Noord Hebostone 6 8-21
03 Heerenveense B4 7-15
04 Haskerland 6 7-15
05 G.A.V.C. 5 7_12
06 Joure 3 7-7
07 G.A.V.C. 7 7-7
08 Read Swart 1 7-6
09 lrnsum 2 6-0
10 Apollo-Engineering j
14-43

Eerste elftal
01 Terschetlíng
02 de Westhoek
03 Warga
04 Zandhuizen
05 Haulerwijk
06 Oldeboorn
07 Oldehottpade
08 T.F.S.
09 Udiros
10 Aengwirden
1 I Sport Vereent
1 2 Langezwaag

Tweede elftal
01 Langezwaag 2
02 Nieuweschoot 5
03 Heerenveen 5
04 Joure 6
05 Sneek BP
06 Read Swart 4
07 Oldeboorn 2
08 Renado 4
09 Udiros 3
10 Warga 3
1 í Jubbega 5

Derde elftal
01 Akkrum 4
02 Tijnje 3
03 Leeuwarden 6
04 Oldeboorn 3
05 Langwwer 2
06 M.K.V. '29 6
07 G.A.V.C. 6
08 Nicator 7
09 L.A.C. Frisia I
'10 lÍnsum 5
1 1 Friesland 6

Vierde elftal
01 Oldeboorn 4
02 Renado 6
03 Sneek BP 7
04 Joure g

05 WZS/PheiÍer I
06 Akkrum 5
07 Bakhuizen 4
08 F.F.S. 3
09 Lemmer Bentex 4
10 Renado 5
11 G_A_V.C. 7

05 w.w.s. D1 2-3 6_14
06 Spon Vereenr D1 2-O 1-7
07 Joure D4 Z-O O-1.1
08 Wolvega D3 2-O 0.16
E-Pupillen
01 Warga E1 2-6 1O-1
02 Heeg El 2-6 10-6
03 H.J.S.C. E.t 2-4 3_1
04 Renado E1 Z-A 13-6
05 w.w.s. E1 2_2 2-2
06 Oldeboorn El 2-1 2-4
07 G.A.V.C. E1 2-O 2-7
08 Langweer El Z-O 1-16

F-Pupillên
01 Oldeboorn Fl 2-6 12-O
02 G.A.V.C. F1 2_6 7_1
03 Mildam F1 2-6 Z-2
04 Langezwaag Ft 3-6 ïO-3
05 de Westhoek F1 1-O 1 -3
06 Oosterstreek Fi Z-O 1-5
07 Olyphia F1 Z-O O-1 1

08 Read Swart F1 Z-O O-13

55-23
44-15
29-14
30-24
30-28
38-35
26-36
20-40
19-47
6-0

Dames elÍtal
01 Balk I

02 WZS/PheiÍer
03 R.E.S. 1

04 F.F.S. 2
05 Bolswardia 1

06 Waterpoort Boys I
07 Heerenveen 2
08 T.O.P. '63 1

09 Oldeboorn 'l
10 F.F.S. 3

A-Junioren
01 DrachlsteÍ Boys A3 9-19 96-17
02 Akkrum A1 7-16 Sg-i2
03 Gorredijk A1 6-13 2S-1 1

04 w_w.s. A1 6- í 1 18_10
05 G.A.v.c. A1 8-11 25-17
06 Tijnje A1 8-9 13-25
07 Langezwaag A1 7-B 22-19
08 Wispolia A1 7-7 21-29
09 OldebooÍn A1 7-6 9-29
10 DrachtenA2 7-i 7-40

C-Junioren
01 Aengwirden C l
02 Udiros C1
03 w.w.s. cl
04 Langezwaag C1
05 Akkrum C1

06 Sport Vereent C1
07 Jubbega C1
08 Tijnje C l
09 Joure C2
10 Oldeboorn C1
'í 1 Wispolia Cl
12 0.D.V. Cl

D-Pupillen
01 Oldeboorn D1
02 Oudehaske Dí
03 de Blesse D1

04 0.N.s. D2

7-21 47-7
7-18 29-8
6-15 22-3
6-12 10-1 1

7-12 16-9
7-7 20-13
8-7 16-24
6-3 4-50
7-3 5.35
7-2 7-16

8-21 32-11
8-21 29-12
7-16 17-7
9-14 24-16
8-11 22-14
8-11 23-20
9-l1 19-16
9-11 21-24
9-10 15-27
7-9 13-11
9-4 14-34
9,3 14-51

3-9 9-1
2-6 27 -1

3-6 6-5
2-3 8-2



Wcdsltrf,sdprogreRanaa V"V. @ildcbo@rn
2 DECEMBER/17 DECEMBER
ZATERDAG 2 DECEMBEH

109 0486 LANGEZWAAG A1 .OLDEBOORNAl 14.00

312 0526 oLDEBOORN C1 -UDTROSCl 12.00

705 0545 oLDEBOORN DA 1 - F.F.S. 3 14.00

ZONDAG 3 DECEMBER

801 1513 LANGEZWAAG 1 .OLDEBOOHN 1 14-OO

H,BLEEKER

818 1602 oLDEBOORN 2 - NTEUWESCHOOT5 11.00

ZATERDAG 9 DECEMBER

3120472 AKKRUM C1 -OLDEBOORNC1 11.00

ZONDAG 1O DECEMBER

801 1518 OLDEBOORN 1 _ HAULERWIJK 1 14.00

A.POORTINGA

8181604 HEERENVEEN 5 - OLDEBOORN 212.00

OEFENPROGBAMMA EN TOEFNOOIEN
W.OLDEBOORN

Donderdag 4 Januari D.W.P. 1-Oldeboorn I 19.30

Zondag 28 Januari D.T.D. 1 - Oldeboorn I 14.00

Donderdagochtênd 16 mei toernooi voor C-jun. te Akkrum
Donderdagmiddag 1 6 mei toernooi voor A-jun. te Akkrum

Vrijdagochtend 17 mei toernooi voor D-pup. ie AkkÍum
Vrijdagmiddag 17 mei toernooi voor E-pup. te Akkrum

Zaletdag 1 Juni toernooi voor Dames in Íerwispel

Dinsdag 13 Augustus Oldeboorn 1 - Boornbergum 1 19.00

Zaterdag 17 Augustus Oldeboorn 1 - D.W.P. 1 19.00

Vrijdag 23 Augustus Akkrum '1 - Oldeboorn 1 '19.00

Dinsdag 27 Augustus Oldeboorn 1 - OldebooÍn 2 19.00

SPEELDAGENKALENDEB TWEEDË HELFT SEIZOEN
95/96
Onder voorbehoud !!!!!
Dê pupillen hebben winterstop tot en met 24 Íebruari.
ZateÍdag 2 maart Wolvega D3 - Oldeboorn D1

Zaterdag I maart OldebooÍn D1 - Joure D4
Zaterdag 16 maart Oldeboorn D1 - W.W.S. D1

Zaterdag 23 maart Oldeboorn D1 - Sport Vereent D1

Zaterdag 30 maart O.N.S. D2 - Oldeboorn D1

Zaterdag 6 april inhaal

ZONDAG 17 DECEMBER

801 1513 oLDEBOORN 1-WARGAl 14.00

TH,M.BODEWÊS

818 1604 oLDEBOORN 2 - WABGA 3 1 1.00

WOENSDAG 6 DECEMBER

DE TELLE HEERENVEEN

019 HEERENVEENSE B. 4 . APOLLO.ENGINEEFIING 1

.í9.00 G.J.PATER

MAANDAG 18 DECEMBER

UTINGERADEELHAL AKKRUM

Ol9APOLLO-ENGINEERING 1 - SPIKERBOOB 1 22.00

J.V,DEKKEN

Zaterdag 13 april Oldeboorn D1 - de Blesse D1

ZaÍe(dag 2A apÍil Oudehaske D1 - Oldeboorn D1

Zaletdag 27 apíil Joure D4 - Oldeboorn D1

Zaterdag 4 mei Oldeboorn D1 - Wolvega D3
Zaterdag I 1 mei W.W.S. D1 - Oldeboorn D1

Zaterdag 2 maaÍt Oldeboorn El - Renado E1

Zaterdag 9 maart Oldeboorn E1 - H.J.S.C. E1

Zaterdag 16 maart Langweer Eí - Oldeboorn E1

Zaterdag 23 maart Oldeboorn E1 - W.W.S. E1

Zaterdag 30 maartWaÍga E1 - Oldeboorn E1

Zaterdag 6 apÍil inhaal
Zaterdag 13 april Oldeboorn E1 - Heeg E1

Zaterdag 20 april G.A.V.C. E1 - Oldeboorn E1

Zale'dag 27 ap(il H.J.S.C. E1 - oldeboorn E1

Zaleídag 4 mei Renado E1 - Oldeboorn E l
Zaterdag 1 1 mei Oldeboorn E1 - langweeÍ 1

Zalerdag 2 maatl Oosterstreek F1 - Oldeboorn F1
Zaterdag I maart Mildam Fl - Oldeboorn F1

Zaterdag 16 maaÍt Oldeboorn F1 - G.A.V.C. F1

Zaterdag 23 maart Read Swart F1 - OldebooÍn Fí
Zaterdag 30 maart Oldeboorn Fl - Olyphia F1

Zaterdag 6 april inhaal
Zaterdag 13 april de Westhoek F1 - Oldeboorn F1

Zaterdag 20 april Oldeboorn F1 - Langezwaag F1

Zale'dag 27 apnl Oldeboorn Fí - Mildam F1

Zaterdag 4 mei Oldeboorn F1 - OosteÍstreek Fl
Zaterdag 11 mei G.A.V.C. F1 - Oldeboorn Fl



Ufit dc oude doos
UIT DE OUDE DOOS VAN..,..KOOS
(Tekst; S.Huisman)

Oldeboorn 4 maakle er in het seizoen
1983.1984 maar heelw€inig van en
wist uit de 18 gespeeld€ w€dstrijden
slechts 6 punten t6 behalen. Alleen
St.Anna Par. 4 deed het nog slechter.
Dit bleek ook de enigsto ploeg te zijn
waarvan Oldeboom in staat was te
winnen (beide keren met 4-1). Atgeljjk
dê €eÍstê wodstriid moest dê reis naar
St.A. worden aanvaard en van dê oudg
garde waren weinig spelers
overg€blsven. De gemiddelde lsoftiid
was dusdanig teruggelopen dat er
moeiliik nog van een vetêranenploeg
kon worden gespÍoken. Leider (têvens
spelsr) T-Voolstra kon slechts over
acht van ziin "selecti€spelers,'
beschikken en tot overmaat van ramp
viel doêlman Cor tijdens de wedstrijd
uit. Aangezien eÍ "maar" drie spelers
van andeÍe elftallên waren ggleênd
moest m€n toen met tien man vetd€r
en weÍd W.Kuik kêepsr. De
gastspelers waÍen B.de Loeuw (he6ft
niks mÊt PRO tê maken),D.Bethlehem
en H.Vink. Berend en Douw€ kwamen
ook nog tot scor€n, terwijlW_Ven€klaas
en de leider in eigen pêrsoon voor de
ovêrige doelpunten zorgden. Na een
paarforse nederlagen werd er thuis
tegen Trynwalden 6 weer €sns e€n
puntje v€roverd (2-2). Jelkê Bethlehêm
bospeoldê d9 fluit en zou dat s€izoen
vaker als scheidsrechter optreden,
waar in h€t bijzonder zoon Jan nogal
mee ingenomen scheên te wezen.
Tenslotte werd aan de thuiswedstrijd
tegen Dokkum 4 nog esn puntje
oveÍgehouden. Hst was toon alver in
het voorjaar €n als het krantje van
nieuws over hst vierde had moêten
bestaan zou er weinig van lerecht zijn
g€komen. O.a.
A.Bergsma,K.Jelsma, H.J.v.d. Krieke,ï.
Meester,D.Venema,T.Rijskamp,G. de
Vriss en S.dè Jong kwamen dat
seizoen namens het viêrde in aktiê.
Waar overigens welde nodige
aandacht aan werd besteêd was het
atscheid van Cor de Boer. Hij speelde
begin mei tegen Frisia 1l zijn laatste
wedstrijd en moest op de valreep nog
z6s oÍ zeven keer gebruik van z,n
visakte maken. Volgens d6 bêrichtsn
had Cor er 25 iaar als aktief tid
opzitten, maaÍ persoonlijk denk ik dat
daar minstens nog wel een jaar moet
worden bijgeteld. Wat men
vermoedelijk ni€t weêt is dat hij eeÍder
voor GAVC speêlde. ln Grou maakt€
ook ik kennis met het fenomeen

voelbal, want beppe woonde ln d6
buurtyan h€t veld aldaar_ Als
GoéngahuistsÍs warên we nog op Grou
g60Íièntesrd en de bakkerskn6óten
e.d. diê per boot h€t Eiland geregêld
aand€den behoorden dan tot mijn
tavoristg spelers, Men leetde nog niet
zo gêhaast als nu mgestalhêt goval is,
wanl tijdens hei "sutetjen', namen zij en
ook de postbode rustig een halfuurtje
de tiid om èven een bal m€t datjongetje
van bo€r Huisman te trapp€n. Er kwam
eên weg door ds Lage Midden en
zodoende kÍegen we ook de kans om
een ki.ikje te nom6n bij hetvoetballên in
Aldeboarn,toen tijdelijk spelend aan de
BeetsteÍdyk, en af en toe zelÍs op het

' fietsjê naar Heerenv€sn.
Mijn broer (toen al zestien jaar, maar
toch ruim tweê jaar later als
rechtsbuiten reeds debutêl.end in het
eerste als invaller voor de zeêvarende
Piet Goerres) werd al spoedig lid en
kwam in het derde terecht, want A-jun.
bestonden nog niêt. Meestal ging ik
mee, zêlÍs naaÍ de uitwêdstrijdsn, en
slechts aÍ en toe had er iêmand êèn
auto t3r beschikking. Hêt verkloden
ggbeuÍde praKisch overal in de divorse
cate's en na aÍloop van de wedstrijd
stonden de emmers water klaar, zodat
men zich kon wass€n. Vervolg€ns
schoon en rÀel d€ gelagkameÍ in 6n
werd ik altijd rijkelijk bêdeeld met
"Írico", al lachtte het bieÍ m0 toen at
reeds aan en mocht ook weleens
pÍo€ven. De gevolgon zijn bekend.
Sterka verhalen deden dan de ronde
overo.a. wat men de zondagavond van
plan was. Zo was er eens jemand op
stap get/vêest m€t êen meisjê dat nogal
licht van zeden was (die wooÍden
gebruikte hij echtl). ln het d€rdo
speelden toen verdeÍ mannen als
keeper (met atpinomuts) Smínk,
D-van Althuis (ook
keeper),J.v.d.Meulen,A.Veld,R.Knol,S.
Eyzenga uit
Akkrum,C.Alderts,A.Flinsma en ook
nog een van oorsprong
BeetsteÍ,E,Slange, mel erg kromme
benen. Al met al sen bont gezelschap
toen en dan heb ik het ov€r de jaren
1957 en 1958. Toon msn eens oen
sp€ler têkort kwam de€d de toenmalige
jeugdspelervan Heerênveên,E.Bosma,
stiekum mee (in de Knipe meen ik me
te herinneÍen), want kaartencontÍóle
bestond nog niet. Van E.Bosma, di6
met mijn zustar omsloeg, kreeg ik het
nu nog favori€te boek van H.v.d.Heide
(Voetballen doe ie zo,A.Lenstra) te
lezen. Omdat Abe vroeger zelfs in de
schoolpauzes oeÍendê nam ik ook de

bal meg naar De Veenhoop, alwaarwij
per bool de lagere school bgzocitên.
Korfbal stond daar centraal, maar als ik
sen beetia op de ramen wilde lettên
mocht ik van d6 meester w€l aan o€n
groolse voetbalcarrière weÍken. Een
lidmaatschapskaaÍt ván d6 V.V.
Oldeboorn was daar alvast een begin
van. Do Boarnstêrs, die aanvankolijk
nog dachten dat ik bij de supporters
van de tegenpaÍtij behoorde, begonnen
to€nadering to zoeken toen z€ mi ook
weêr bij andsre wedstrijden
signaleerden. Op een gegevsn momênt
kwam eÍ êsn meneeÍ bÍ mê staan en
vroeg vyaar ikvandaan kwam. Diê
m€neer bleek nigmand minder dan de
voorzittèr H.Knolte zïn en hijwist het
laatste r€stje schroom om lot de V.V.
tos te treden bÍ mii weg te nem€n_
TiJdens de eeÍste trainingen, die nog
plaatsvonden op hel vooÍmaligs vold
aan de Braksdyk (tuss€n nu Volberda
en de huidige secretaris K.v.d.Voldê),
schrok ik wgl evên van het wêinige
respecÍ dat sommigen voor de trainer
toonden. Die tÍainsr was de aleerder in
dil verhaal gsno€mde Jelko Bethlehem,
dio bij tijd sn wïlê gonoodzaakt was
hardhandíg op ts ireden o.a. eens
tegen de laterg verwekk€r van Falko
Zaodstra. Ook daaÍ w6rd mij door
i6mand gevraagd waar ik "weg" kwam,
waarop een ander zei "ut syn mem, no
jonge". Overig€ns werd er de gehgle
zomer doorgêtraind en daarna son
paniitjs têg€n dojongens van de
Chr.School, die altijd stond€n toê te
kijken. Het zou nog minstens ti€n jaar
duren voordat er ook op zatêrdag werd
gevo€tbald en ook zi lid van de club
kond€n wordên. Zo zijn we dus een
heel eind afgedwaald en er êen nogal
persoonlijk getint v€rhaal van gemaakt.
De aanleiding was dus eigenlijk C.ds
Boer, dio er in die tijd dat ik met het
derde optrok volgens mij ook al spoêdig
bij kwam zï het dan meostal nog als
veldspeler. Over hêm zou ik zekêr w€l
het een en anderwetên te melden,
maar ben inmiddels algenoeg
doorgedÍaaÍd. H€t relaas over de ZM is
er bij ingsschoten, maaí dat woÍdt wel
even bewaard "Íor a rainy day,'(de
winterstop b.v.).

Wordt vervolgd.



BIessurcprevcntte
150 BLESSUREPREVENTIE -
TIPS VOOR VOETBALLERS.

ln het vorige clubblad hebben
jullie allemaal al enkele kreten
kunnen lezen m.b.t. blessures.
Een ieder van jullie die wêl eens
langdurig geblesseerd is gewêest
(en dat zijn er mêer dan je denkt)
weet hoe vervelend het is om
tijdens de wedstrijd machteloos
toe te zien hoe je team iedere
week lekker loopt te voetballen,
terwijl jij "daar maaÍ staat". De
komende weken wil ik uit het
boekwerkje "150
blessurêpreventie - lips voor
voetballers" de nodige tips
aandragen die misschien toch
enkele blessures in de toekomst
kunnen voorkomen.

Eerst volgen eÍ enkele algemene
tips voor de
coach/jeugdleider/trai ner/oude r.

' Een keer zeggen heeÍt geen zin.
Als je voetballers (teams)
begeleidt, moet je voortduÍend
aangeven, laten zien hoe de
spelers op een juiste manier me't
hun sport bezig kunnen zijn. Pas
dan zullen ze er zelÍ aan gaan
werken en elkaar slimuleren.
* Wees niet ongeduldig.
Voetballers verantwoordelijkheid
geven heeÍt tijd nodig. Wees
consequent, maar blijÍ altiid
oositief.
" GeeÍ altijd zêlÍ hêt goede
voorbeeld. Het lijkt afgezaagd,
maar door een goed voorbeeld
krijg je toch meer zeggingskracht.

* Maak de spêlers duidelijk dat ze
het niet voor de tÍainer/lêider
doen, maar voor zichzelÍ en het
team.

De volgende keer behandel ik de
voorbereiding op de
trainingen/wedstrijden etc.

Piet.

WORDT HET PRESTEREN OF
REVALIDEREN?

'n voetbalblessure vervelender
dan ie denkt.

Foto van Oldèboom 2 seizoen 83,84 ingostuurd doorY.Poepj€s
Staànd van links naar Í6chrs Are Oosterhoí, Jan dó Jonq, Ktaas Alkermans, Meint v/d Wert, Jele Oner
Si€men Têunlss€n, Hendrik Nieuwlánd, Tnus Fod6nburg, Sieger Finsmaz dènd van links náaÍ Íêóls
EgbeÍtv/d Kieke, Tinls v/d Mell€n, lijklè Poepjês, Wièpi€ Zandbsrg, Al€ v/d Laan

Op 15 december órganis€6í d€voebaLver6niging Otdeboorn een gíoorsÊ
slolavond. Dê hooldactbestaal lil dó buikddsores Sut.ik.. t€dórê€n is 09
d€ze avond wolkom, dus ledên,
vrijwilligsrs, sponsors, donái€lrs ên adven6êrd€rs kom naaÍ d6
vo€lbalkanrin6 op 15 deconber. Hêr ieêsl bèoint om 20.00 uuÍ.

Blijlàtên wijweten dat op I november'1995 is geboren

Lonne Petra
dochler en zusje van

Klaas en Nynke Poslma OÍer
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Hesteí
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