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Kerstlichtjes.

Toen Harm mij sommeerde om
een stukle te schrllven voor de
laatste Zwart\Wltten van het laar
schreeÍ lk'achteloos
"kerstgedachte schriiven" ln m'n
agenda.
Nu lk dàt dah qlndetlf[<zal doen
lllkt me nlets te blnnen te willen
schleten.
De kerstboom staat al. 24llchtjes
dltlaar. En dan weet lk het.
Het moet toch mogelljk ziln om
op de helft van het selzoen 24
llchtpuntles te vlnden bii W
Oldeboorn. Goed dagr gaat ie.

* De goede sÍeer blnnen de club.
* Het beleidsplan is door
ledereen binnen de vereniglng
enthoueiast ontvangên.
' Het is met de spelers goed
afspraken maken, blijkt uit een
aantal spelersvergaderingen.

* Het vierde presteert perfect
* Het derde draait goed.
* Het tweede Íunctioneert boven
venrachting.
* l{eteerste groelt nog steeds.
r De,tralner heeÍt een niet
aÍlatende energle.
* De technische zetel in het
bestuur voegt veel toe aan de
club,
* We hebben een damesteam
met veel perspectieÍ en een
enthousiasme waar menig

trainer laloers op zou ziln.
* Het leudplan is niet alleen goed
het werkt ook nog.
* Het jeugdkader werkt kelhard
en levert kwalltelt.
* Maar lleÍst 6 mensen melden
zich aan voor de cursus
leugdvoetbaltrainer.

'Er ls een nieuw komisch duo
voor de presentatle van de
bingo. , '
* De lelder van het derde blijkt de

fulete man op de lulste
plaats en doet z'n beker eer

aan.
* Het damestèam wll op eigen
verzoek twee keer per week
tralnen.
* Halko maakt het hele dorp
enthousiast voor een
dorpssportdag
op 30 aprll.

* Er wordt veel gelachen ln de
bestuurskamer.
* Onre C-junioren garanderen
een goede toekomst.
* We kregen van het dagelllks
bestuur van de FVB veel loÍ voor
het beleldeplan. 4

* Tante Leen kon de door haar
zêêr op prijs gestelde Piet van
der
Feer-bokaal ultreiken.

'Hoewel met moelte, het lukt het
toch altlld om weer
vrilwllllgers te vlnden die iets

voor de club wlllen doen.
* De gemeente Boarnsterhim
geeft een bijdrage voor de
kosten
van een aantal kursussen van

het kader.
* Tonie ls weer leugdtrainer.
* Er is serleuze aandaeht voor
bleasure-preventie.
* Geen Radio Noordzee ln de
kantine...
En dat ziln er al meer dan 24. En
ik weet het zeker, als we volgend
jaar van dle moderne lamples
kopen met minstens S0llchtles,
dan lukt het me weer.
Een lichtpuntie nog. De
gemeente Boamsterhlm is de
duurste van Friesland. Watzal
deze gemeente de komende
laren veel voor de club kunnen
doen metzoveelgeld.

Evert Fokkema.



Uilt de bestuurs[<enmer

Staand van links naar rechts. J.H. Nieuwíand en H,G, piersma
Zittend van links naar rechts. P.P. v/d Feer, C.p"van Heel en O.J" Veldman

Sietse A. onvolprezen spits, en leider van de A-junioren wist weer eens een keer op extreme wijze te scoren
beste jongen, zeg eens gau hoe had je dat nou met die shirts. Langezwaag speelt aljaren in het blau
knoop dat nu voor eens en altijd in je orenl

S.Kineskopper.

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

ElÍtal
Derde
Tweede
Vierde
Eerste
Vierde
Eerste
Eerste
Derde
Vierde
Dames
Eerste
ïweede
Derde
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Derde
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Eerste
Tweede
Derde
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H.Nieuwland
W.Huisman
P.A.Kalsbeek
S.Oosterbaan
J.Tijsma
G.van Kalsbeek
J.Hoekstra
J.WÍtteveen
H.Vink
R.Jelsma
H.v/d.Krieke
J.Wierda
J.Poepjes
L.Hamburg
J.Bethlehem
M.Kleefstra
J.de Boer
H.Akkermans
M.Hiemstrat
R.Boonstra
K.Veld
M.v/d Meulen
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Nneuws van dc Jeugd
Oldeboorn Cl - Joure Gl

Zaterdag 4 november moesten we
spelen tegen Jourê D1. Half 12
moesten we in de box zijn. We
kregen nog wat lnstuctles van de
leiders en om 'l2uur stonden we op
het veld. De scheidsrechter gaf het
startsein en de wedstrijd begon. Na
een tijdje spelen maakte Joure het
eerste doelpunt 0-1. Vlak daar na
maakten ze er O-2van. Toen was
het pauze. Na een kwartiertje kwam
de scheids ons op halen voor de
tweede helÍt. Na een l<wartier
maakte Hans er 1-2 van door middel
van een solo. En zo bleef het.

Sander van der Velde.

Zaterdag 11 november.

We moesten tegen O.N.S. D2. W
moesten 9.30 in de box wezen
10.00 spelen. O.N.S. kreeg de aftrap
en wij kregen de bal. En kregen heel
veel kansen en hun ook. En later
schopte Ate ddor een paar
mannentjes heen en Remco kreeg
de balen draaide hem om en
schopte de bal in het doel 1-0. En
het duurde zo tot de tweede helft.
De tweede helft. We hadden weer
heel veel kansen en hun ook. Maar
later in het spel kreeg Ate de bal hij
ging twee mannen voorbij en de die
schopte naar Johannes en
Johannes schopte de doelman
voorbij en de bal kwam bij Loek in
de voeten en Loek schoorde. En zo
bleeÍ het einde.

Ate Bergsma.

Wispolia Cl - Aldeboarn Cl

Zaterdag 25 november moesten we
naar terwispelte voetballen. ln de
eerste helftstonden we2-Q achter.
ln de rust moest ik er uit en kwam
Robbert voor mij in de plaats. ln de
tweede helft kregen wijweleen paar
kansen maar er werd niet meer
gescoord. Zodat de eindstand 2-0
bleef voor Wispolia.

Zaterdag 25 november moesten we
om 11 uur voetballen tegen Grouw
E1 maar we gingen eerste nog even
oeÍenen. Het was wel koud. Arie
was onze leider want Sipke was
zlek. Karin moest in de splts. lk
moest de keeper van de andere
ploeg een hand geven want ik was
aanvoerder,Sander schoot tegen de
paal maar Menno schoot hem er
toen wel in. Toen maakte sander er
wel 1 en toen was het rust. Toen
kregen we drinken en toen moesten
we weer voetballen. Maar we waren
maar met4 man op hetveld want
de anderen waren nog niet klaar.
Maar we hebben met 6-3
gewonnen,
P.s. Waarom werden sommige
kinderen wel, en andere kinderen
van de E's niet uitgenodigd voor het
sinterklaasfeest op 2 dec. lk wist er
niets van en had er ook wel naar toe
gewild.

Hindrik de Jong.

C-Junloren.

De C-junioren begonnen dit seizoen
met wel 17 spelers. Maar voor het
seizoen begon vielde eerste speler
al aÍ n.l. Auke Bangma. Dus
moesten we verder trainen en
voetballen met 16 man. Meestal
waren er bijde trainingen niet altijd
16 ook al omdat onze keeper
Jeroen Groetelaars zich bij de
Friese selectie gekeept had. Dit
betekende meestal voetballen of
trainen met de Friese selectie op
dinsdagavonds voor Jeroen. Onze
eerste wedstrijd betrof een
bekenrvedstrijd en wel tegen
Wolvega C1. Dat deze ploeg een
maatje te sterk was bleek wel uít de
uitslag. Een 0-7 nederlaag waarbij
moet worden gezegd dat het de
eerste helft al 0-6 stond. Dus een
knappe 2e helft. Na deze wedstrijd
begon de kompetitie. We zullen niet
alle wedstrijden in detail beschrijven
maar alleen even de uitslagen
vermelden.
Jubbega - Oldeboorn 1-3
Oldeboorn - O.D.V.5-1
Oldeboorn - Aengwirden 0-1

W.W.S. - Oldeboorn 0-1

Oldeboorn - Sport Vereent 2-4

Tijnje - Oldeboorn 2-1
Oldeboorn - Joure 1-2
Wispolia - Oldeboorn 2-0
Oldeboorn - Udiros 2-3
Je kunt wel zien dat we niet veel
punton gepakt hebben maar ook dat
wij nooit een wedstrifd dik verliezen.
Het was altijd op het nippertie
Misschien dat wij na de winterstop
net dat ietsje extra kunnen brengen
waardoor deze kleine nederlagen in
ovenruinningen omgezet kunnen
worden. Aan de inzet van de spelers
zal het zeker niet liggen. De
Íainingen worden namelijk massaal
bezocht en ook dan is de beleving
meestal (niet altijd) goed. Volgend
jaar zo doorgaan dan komen de
punten vanzelf. Verder willen wij
iedereen nog een gelukkig 1996
wensen.

Tralners en leiders C-Junioren.

Nominatie Jeroen Groetelaars
"Sporttalent 1995". 
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Onze jeugdspeler Jeroen
Groetelaars, die speelt bij
Oldeboorn C1, de Friese
Jeugdselectie nOnder 14", traint bij
de voetbalschool in Heerenveen,
momenteel ook nog meetraint bij de
s.c- Heerenveen 81 en aÍ en toe als
invaller ook nog z'n partijtje
meekeept in de A-junioren van
Oldeboorn, is genomineerd als
"sporttalent 1995" van onze
Gemeente Boarnsterhim. De
uitverkiezing zal plaatsvinden op 31

dec. a.s. (oudejaarsdag)'s middags
van 14.00 u. tot 18.00 u. in
restaurant de Raadsman in Grou.
Deze Sportverkiezing is
georganiseerd door de Lokale
Omroepr De Boarnsterstim. Het
geheel zal ook op oudejaarsdag
worden uitgezonden via de Lokale
Radio. Tijdens deze uitzending
wordt dan tevens een eerder
gemaakt interview met Jeroen
uitgezonden. Wj hopen dat Jeroen
als winnaar uit de drie kandidaten
zal worden gekozen, maar bovenal
dat hij er wêer een leuke ervaring
mee opdoet. Jeroen, veel succes.Ronald Rodenburg.

De Jeugdcommissie.



Nneuws ven de Sennorern
Oldeboorn 1 - T.F.S.1

Zondag 5 november stond onze
achtste competitiewedstrijd op het
programma. Na het onnodige gelijke
spel tegen onze zuiderburen was het
nu zaak de 3 punten veilig te stellen
om de aansluiting niet te verliezen.
Maar deze competitie zit vreemd in
elkaar want elke week zitten er weer
verrassende uitslagen tussen, dus is
de achterstand in punten te overzien.
de compenijsters hadden tot nog toe
minder punten dan de Boarnsters. De
wedstrijd begon in het voordeel van
Oldeboorn, en TFS had het behoorlijk
moeilijk in verdedigend opzicht. Maar
zoals de laatste tijd wel vaker konden
de Boarnster vooruaartsen het net
niet vinden. En zoals ook wel vaker
was de eerste beste uitval van TFS
wel raak zodat we tegen een 0-1
achterstand aankeek. Oldeboorn bleeÍ
veel sterker maarkon tot de rust niets
aan de stand veranderen. Na wat
bemoedigende woorden in de rust
moesten de spelers de klus klaren.
Maar de tweede helft begon iets te
gezappig en dat kwam TFS niet
verkeerd uit, konden ze toch nog even
lucht happen. Oldeboorn kwam steeds
meer tot aanvallen toe en er
ontstonden weer wat gevaarlijke
situatie voor het compagnijster doel,
bal op de paal rebound gemist. de
keeper stond vaak in de weg zo ook
de paal. Maar tien minuten voor tijd
kreeg Oldeboorn loon naar werken.
Ook al moest het recht van de penalty-
stip komen. De penalty werd door
Johan Tysma feilloos in tweede
instantie benut. Met deze stand was
Oldeboorn niet tevreden maar de

laatste 10 minuten kon de zo
begeerde winnende treÍÍer niet
worden gemaakt. Niet verloren maar
toch weer 2 punten kwijt.

De reporter

Oldeboorn Da - F.F.S.3

2 december, 3 dagen voor de
verjaardag van Sint Niek en 23 dagen
voor de geboorte van Prins Bernard
en nog iemand op wie zijn naam ik
niet kan komen. Jezus nou weet ik het
weer Ome Arie uit Schiedam. Nou om
koft tezijn wil ik het intro een beetje
lang houden want er was weer
genoeg gebeurd deze week. de
trainingsopkomst was deze week zeer
matig, dit kwam omdat de
najaarsgriep om zich heen had
gegrepen, slachtoffers waren Amarins
v/d Heide, Karin Veld, Moniek
Hoekstra en international Nynke
Akkerman, waardoor we zeer
gehandicapt moesten aantreden. Nou
wil ik het even over het weer hebben,
hoe kun je in godsnaam als het vriest
ons laten voetballen, dlt kostte ons
zeker 20 toeschouwers, en aangezien
wij alleen kunnen presteren als er 25
toeschouwers zijn, eisen wij dat als er
gevoetbald moet worden het minstens
10 graden is of als het vriest dat er
minstens 25 toeschouwers zijn,
anders ga ik liever borduren bij een
warme kachel. En nu nog wat, ik moet
even mijn eí kwijt. Sietse Akkerman
wil je voortaan de blauwe shirts in de
kantine laten, die zijn bedoeld als je
thuis speelt en je tegenstander in het
wit speelt. En niet bij uitwedstrijden en
zeker niet tegen Langezwaag,

waarvan ik geloof dat deze ook in het
blauw spelen, volgens mij ben je wel
de slimste thuis. En ni.r de wedstrijd.
We hadden Tijs van Leer gevraagd oÍ
hij wou fluiten, maar helaas, zijn Íluit
lag dwars. Dus moesten wij genoegen
nemen met Sipke Stork. Oftewel het
was 2 uur en konden wij beginnen. De
aÍtrap was voor ons en al snel bleek
dat we een klein overwicht hadden.
De tegenstander was taaier da taai-
taai en na 20 minuten was het 0-1
omdat de achterhoede aan het
overleggen was voor kleuren ballen ze
in de kerstboom zouden hangen. 10
minuten later was het tijd voor de
Pats,boem,show o.l.v. van Anneke de
Visser. Ze kreeg een bal vol op het
oogl die niet zou misstaan in de
nieuwste James Bond film Golden
Eye. De tweede helÍt hebben we haar
andere oog met biljart krijt ook blauw
gemaakt, zodat het niet zou opvallen.
De tweede helft was veel beter dan de
eerste, maar we kwamen niet tot
scoren. Wat wij verzuimden dèed de
tegenstander wel, scoren dus 0-2. Dit
zou ook de eindstand zijn. Verder
moet nog even vermeld worden dat de
wedstrijdbal was aangeboden door
milieu activist J.v.D. u weet wel de
man die Oldeboorn schoon houdt door
alle sÍgarettepeuken op te rapen die
wij met zijn allen, in ons mooie dorp op
de grond gooien. Onder het motto laat
shell het miliey maar naar de kloten
helpen. Hoogachtend Amarins.
Gehoord en gezien:
Miriam Hiemstra is gesopt met roken.
Ze krijgt van onze leider ni'cotine
pleisters voor op haar knie.

Deze íoto werd gemaakt voor de
beslissingwedstrijd Oldeboorn - Akk!,um. De
wedstrijd werd gespeeld in Gorredijk en werd
helaas door Oldeboorn verloren. Door het verlies
degradeêrdê Oldeboorn naar de FVB wáar rnên
tot nu loe nog steeds in speelt. De foto werd
in(Jstuurd door Binne Oosterbaan,':
Staand van links naar rechts.
Hajco van Dijk (traine4, Lijkle Poêpjes, Wieger
Huisman, GerÍit Otter, Klaas Akkermans, Berend
Hoekstra, Uilke Nijholt, Hendrik Nieuwland en
Bonne de Vries (trainer).
Zittend van links naar rechls.
Sieger Rinsma, Piet Rodenburg, Wander
Veenstra, Honkie de Jong, Jan de Jong en Binne
Oosterbaan.
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Eerste & Tweede efiftafi (il)
Op de Helft.

Op de helÍt van dit seizoen een
overzicht van ons vlaggeschip en
tevens op de hclft van mijn 3 "
jariE contract enkele algomene
bevindingen. Met op papler een
selektie van24 spelers werd het
seizoen 95\96 op 1 augustus
geopend. Een selektie die enkele
nieuwe gezichten kende, te weten
Siete Veenstra (terug van weg
geweest), Lutsen ldsinga
(ocergekocht van Blue Boys) en
de als A-junioren "op proeÍn
meetrainende Wietse Huisman jr.
en Jelmer Hoekstra (Blue Boys).
Tegenover deze aanwinsten
stond het vertrek van Eeltje van
der Woude, vorig seizoen één der
steunpilaren in ons team. De
voorbereldlngsperiode verliep
zonder nederlagen: Sc Joure zm,
D.T.D., Nieuw Roden, Akkrum 2
waren de tegenstanders die met
redelijk veldspel werden
verslagen. Tegenslagen waren er
ook in die periode want Cees
Reitsma en Henrico Veerman
haakten af met langdurige
blessures. Het Freonskipsbeker
avontuur was snel afgelopen want
in de eerste ronde kregen we
thuis tegen 1e klaaser
Oosterlittens vià een 3-4
nederlaag de rekening
gepresenteerd voor een slordige
en naïeve partijvoetbal. De
competitie begon 3 september
mel een thuiswedstrijd tegen
Sport Vereent. Met een sterk
gewijzigd basisteam (5 aÍwezigen)
en een rode kaart voor Siete
kregen we de Oldeberkoopsters
wel aan het wankelen maar niet
echt op de kniëen (0-0). Good
young Durk Valk liet als invaller
voor Siemen Wllem zien dat hij
het keepersvak nog altijd
beheerst. Langezwaag was de
tweede (thuis) tegenstander
waarmee we deze keer
aanzienlijk minder moeite hadden
dan we doorgaans gewend zijn.
Liefst vijÍ maal werd er gescoord

en voor de 2e keer in successie
werd de "nul" gehouden zodat we
via een 5-0 score de eerste
overwinning behaalden.
Flaulenttriik geldt binnen de
spelersgroep als een

"angstgegnelrr, ;r1êár ln de Eerste
uitwedstrijd van dit seizoen kreeg
de toenmalige koploper alle
hoeken van het veld te zien (2-7).

Gesteund door een razendsnelle
2-0 voorsprong speelden we
vervolgens een wedstrfld'uit het
boekje, kortom technisch\tacktisch
sterk en met veel inzet en
overtuiging. De volgende
(uit)wedstrijden tegen Warga en
Oldeholtpade waren we er niet,
d.w.z. onvoldoende inzet en
overtuiging en dus ook.tacktisch
onvoldoende. ln deze klassen is
voetballen zonder
bovengenoemde ingrediënten een
garantie voor eèn dikke zeperd en
dure verliespunten. Na een scfierp
teamgesprek stond er vervolgens
tegen Zandhuizen weer een hard
werkend Oldeboorn-team op het
veld dat weliswaar heel veel
moeite had met de verrassend
sterke Stellingwervers maar tocfi
in de tweede helft op karakter de
3-1 winst binnenhaalde. ln en
tegen Aengwirden slaagden de
gastheren er liefst driemaal in een
achterstand weg te werken zodat
een overigens goed spelend
Oldeboorn bleef steken op een 3-3
score. Waar T.F.S. er in
Oldeboorn in slaagde om uit 1

overigens prima uitgespeelde
kans een doelpunt te maken
hadden wijzo'n tiental kansen en

anderhalve strafschop nodig om
tenminste nog de gelijkmaker te
produceren. Zelden speelden we
tot nog toe de tegenstander zo
kapot. Soms heb je van die dagen
dat je ondanks de vele open
kansen nooit zult scoren, zo ook 5
november 1995. Ook in

Nieuwehorne kwamen we tegen
Udiros zonder kansen weg te
geven wederom eerst op
achterstand. Nu was er echter wel
dat beetje geluk en

rechtvaardigheid aan onze zijde
waardoor we via 2 sc{erpe
doelpunten de tweede uitwinst
konden bijschrijven. Met de
stijgende vormlijn en het
opgedane zelfuertrouwen moest
de Westhoek thuis word€n
verslagen om aansluiting te
houden met de top. Dit pakte
echter anders uit. Waar Oldeboorn
het meeste balbezit en de meeste
kansen opeiste counterden de
gasten bekwaam naar de 1-2
zege. Er was hard gewerkt, goed
gespeeld maar de eerste
thuisnederlaag was een Íeit.ln
Oldeberkoop begonnen we tegen
Sport Vereent aan de
returnwedstrijden. Het was
overduidelijk kwalitatief één van
de mindere wedstrijden aan
Oldeboorn zijde maar de 3e
uitzege Q-Qin 6 duels mocfit er
zijn. Op wedstrijden in
Langezwaag rust voor ons de
laatste jaren geen zege, Na een
goede eerste Íase gingen we
langzaam maar zeker mee in het
lange ballenspel van de taaie rode
lantaarndrager en konden we voor
het eerst sinds weken niet de
tegenstander overheersen. De 2-1

nederlaag was een logisch gevolg
van het erg magere spel. Naast
deze wedstrijdresultaten kan ik
momenteelerg tevreden zijn over
de samenwerking met de
spelersgroep, leider en
grensrechter. Er wordt enthousiast
en Íanatiek getraind en gespeeld
en langzaam maar zeker wordt er
tijdens teambesprekingen
meegedacht en meegesproken.
lndividueel zijn:
- Johan, Jan vd W. en August ook
dit seizoen weer de broodnodige
routiniers die bijna altijd een ruime
voldoende sc€ren;
- Pieter Ate en Siemen Willem
t.o.v. vorig seizoen de spelers met
de meeste progressie;
- Cees en sietse de spelers, die de
laatste weken laten zien dalze
eigenlijkveel beter zijn dan ze zell
denken;

s



Eerste & Tweede e[ftafi KZy

- Henrico en Pieter P. de spelers die
op vele plaatsen inzetbaar en
daarom bijzonder belangrijk voor de
groep zijn;
- Douwe Hein en Wietse jr. de
jongelingen die zich
verbazingwekkend snel en steeds
beter ontwikkelen;
- Sybrand en Siete momenteelde
krenten in de pap;
- Wietse H.1, Lutsen, Ronald en
Henk steeds meer in opmars naar
het 1e elftal;
- Ellert, Jentje en Sible de verrassen
goed presterende 2e elÍtal spelers;
- Johannes P., Jan V. en Eeltje de
spelers die absoluut gemist worden.
Na 12 duels staan we momenteelop -
de 6e plaats met nog een wedstrijd te
goed op de nummer 4 en 5. Als we er
met elkaar in slagen om wat meer
winnaarsbloed in de groep te
pompen en het voorkomen van
tegendoelpunten gaan beheersenis
er nog voldoende uitzicht op hetgeen
we ons ten doel hebben gesteld n.l.
een plaatsje bij de eerste vier en
daarmee waarschijnlijk deelname
aan de nacompetitie. Het opstarten
van,een ook steeds meer
preslatiegericht 2e elftal lijkt
vooralsnog een goed plan te zijn.
Ondanks de vele spelers die men
moest aÍstaan aan een vaak
gehavend 1e team zijn de prestaties
bernoedigend. De gemiddelde
trainingsopkomst kan nog veel beter
maar alle begin is moeilijk en Keulen
en Aken zijn ook niet in één dag
gebouwd, dus mogen we dat van ons
2e team ook niet verwachten. Ook
organisatorisch krijgt de club steeds
meer gezicht: er wordt op grond van
het beleidsplan steeds gerichter
bestuurd, getraind en gecoacht. Als
de vereniging er in slaagt het huidige
enthousiaste jeugdkader vast te
houden en nog meer de juiste
manProuw op de juiste plaats te
krijgen kunnen we straks met maar
lieÍst zes! gediplomeerde
jeugdtrainers in de toekomst borg
staan voor een goede
jeugdopleiding. Mijn conclusie is dat
er momenteel in alle geledingen zeer

hard en kundig aan gewerh wordt
om van de v.v. Oldeboorn in de
toekomst een degelijke 4e klaaser
te maken.

Bonne de Vries.

P.S. Mede namens vrouw en
kinderen: Prettige Íeestdagen" voor
een ieder die de v.v. Oldeboorn een
warm hart toe draagt.

Halfjaarverslag'95 Oldeboorn 2

Na vorig jaar leider te zijn geweest
van de B-junioren, werd me dit jaar
gevraagd het 2e elftal onder mijn
hoede te nemen. De oudere
jongens uit dit team werden
vervangen door jongere die bereid
waren minimaal één keer per week
te trainen. Deze moesten een team
gaan vormen met enkele aÍvallers
uit het eerste elÍtal. ln de
voorbereiding leek het team op de
goede weg, bijna alle
oeÍenwedstrijden werden namelijk
gewonnen. Aan het begin van de
crmpetitie ging het daarentegen wat
minder, dit kwam vooral omdat we
veelspelers moesten afstaan aan
het eerste elÍtal, dat toen nogal wat
spelers miste door blessures en
schorsingen. Hierdoor moesten veel
A-junioren worden meegenomen.
Deze kwamen individueeltot zeer
goede prestaties, maar de prestatie
van het team waren niet om over
naar huis te schrijven. De eerste
twee competitie wedstrijden werden
daarom ook kansloos verloren.
Nieuweschoot 5 en Heerenveen 5
bleken te sterk, maar van Warga 3
werd wel gewonnen met maar liefst
5-1. Ook tegen Renado pakten we
de drie punten door met 6-4 te
winnen. U ziet het, in die periode
wisten we het net aardig te vinden.
Dat was in de daaropvolgende
wedstrijden tegen Sneek BP en
Langezwaag wel anders, beide
wedstrfden gingen met 1-2
verloren. Na deze twee nederlagen
volgde een hele goede periode voor
Oldeboorn 2. Tegen Udiros werden

de vele kansen niet goed benut, en
bleven we steken op 3-3, maar tegen
Jubbega 5 en Read Swart werden
klinkende overwinningen behaald
resp. 15-1 en 5-1 . Hierna volgde
voor mij het dieptepunt van het
seizoen, we speelden een
oefenwedstrijd in en tegen ,,

Oldeholtpade. De avond ervoor
waren veel spelers flink aan het
"buizen" geweest en dit was welte
merken: 7 -2 nederlaag. De laatste
wedstrijd, voor ik dit verslag schreef,
speelden we tegen koploper
Nieuweschoot. Omdat we de eerste
wedstrijd zo dik hadden verloren had
ondergetekende het gewenste 4-3-3
systeem vervangen voor een iets
verdedigender speelstijl. We hielden
lang stand (hebben zelÍs
voorgestaan), maar moesten
uiteindelijk toch buigen, ook alomdat
we zelÍ de kansen verprutsten. Al
met alwas de eerste helÍt van het
seizoen zeer wisselvallig en ik hoop 6
dan ook dat in de tweede helft de
prestaties wat constanter blijven (het
lieÍst in ons voordeel). Als de
trainingsopkomst zo goed blijft als
thans het geval is, heb ik daar wel
vertrouwen in. Tot slot wens ik een
ieder prettige Íeestdagen en een
gezond en sportieh 1996.

Wieger Huisman.



Dannes cflftal
Ovenicht damesvoetbal le helft
competitie.

Nu het jaar er bijna opzit, en de winter
konong voetbal voor een tijdje heeft
verdreven, is het gewoonlUk dat de
leiders voor de kerstdagen een stukje
schrijven. Nu heb ik toch al een hekel
aan schrijven, dat zal de reden ook wel
zijn geweest dat ik pas laat àafi een
vrouw ben gekomen. Wat te lang in de
pubertijd geleeft. Maar een verslagje
voor kerst, waar moet je hêt dan over "

hebben. lk zou een kerstverhaaltje '
kunnen verzinnen met de voetballers
van het damesteam in de hoofdrol. lk
denk dat ik dat maar niet doe, want er
zou wel eens oorlog kunnen uitbreken
op de vraag, wie moet er in de kribbe
liggen. Nee ik gelooÍ dat ik de zaak
maar eens bij kop en staart aanpak. Dit
wil zeggen dat ik elke speler van het
team analyseer op sterke en zwakke
punten. Maar voordat ik daarmee begin
wil ik u eerst uit leggen wat mij bezield
heeft om leider te worden van het
damesteam. Ten eerste een uitdaging,
damesvoetbal wordt in Nederland niet
serieus genomen, vergeleken bij b.v.
Duitsland, Scandinavië. Daaroin itett '

het nationale damesteam ook niks voor,
misschien over 5 jaar als Nynke ; .)

Akkerman, Karin Veld, Nouline Dukstra
oÍ een andere speelstervan onS,dàar : ,

deel van uitgaat maken. U zultwel gaan
denken gaat dit niet wat te ver. MiJn ,

antwoordt is nee, 10 jaar geleden was ik
samen met Harke Hartmans Leider van
de A-junioren, een lastig groepje met
namen als Frans Goerres. H.v/d
Meulen, M.Dam, J.Teunissen, l

H.Brandsma, W.Veldman, W.J.ykema
en Rene Kooistra. Deze personen
stopten op het hoogtepunt van hun
roem, even kampioen wordsn, een
bekerfinale spelen. En dat was het, o ja
H.vid Meulen speelt nog. De volgende
groep was de lastigste S.Oosterbaan,
J.ïjsma, C.Reitsma, S.W.de Vries.
S.Akkerman. Deze lieden gaven hun
leiders pas gelijk als ze een potje bier
kregen. ook met hun liep het goed aÍ
want nog steeds spelen ze in het 1e
elftal van de v.v. Oldeboorn. Dit
betekent dat je met een bepaalde
mengeling van spelers best wat kunt
bereiken en dat geldt ook voor de
dames. Want wees nou eerlijk, welk
team in Oldeboorn kan zeggen dat z€ in
de 3e ronde van de beker zitten. Zo
dames die zit. En zo zijn er nog wel een
paar dingen te noemen, alleen kan ik

daar niet zo snel opkomen. Dit zal wel
komen omdat ik gisteravond bijJan en
Jenny wat te zwaar getaÍelt heb, de
wintervorst van Grolsch is me wat naar de
kop gestegen. Maar om bij het voetbalte
blijven zullen we u nu een klein overzicfitie
geven van wat€r de eerste 4 maanden is
gepresteerdi Ten eerste op 16 sept. een
kleine nederlaag uit tegen ïOP,63 2-1,
één week laler een 5-2 nederlaag uit
tegen HeerenvBen 2, maar deze wedstrijd
was al verloren voor dat we begonnen, d-e
leider van dézê dames was êen Brander
uit Akkrum, man wat stonk deze vent naar
drank. De Íeesttent van Brandsma viel
hierbij in het niets. 1okt. thuisnederlaag
tegen RES 0-4, I okt. uitnederlàag tegen
Balk 9-1. 15 okt. oeÍenwedstrijdje tegen
het Íeministenteam van Oosterlittens, het
leken wel kerels zo overdreven Íanatiek,
na eerst hun kindertjes te hebben gedropt
in de zandbak.,dachten ze dat er een
Europa cup was te verdienen wat een
misselijkmakende voorstelling(helaas
moest ik dit even kwijt) er werd overigens
met 13-1 verloren. Dit was een beetje mijn
schuld want ik had iedereen een vrije rol
gegeven. 22 okl. revanche na de dikke
nederlaag, slachtotfer TOP'63 werd met
een 5-1 nederlaag naar huis gestuurd. 29
okt, werd weer net verloren met 6-0 tegen
Bolswardia dit kwam omdat men de beker
belangrijker vond dan de competitie. De
road naar Wembley is nog dames, Eén
weêk later werd dit weer goedgemaakt
door'met 2-1 van Waterpoort Boys te
winnen, één speler had goed de
we{strijdbespreking gevotgd, toen de
leider zei dat er soms voor de punten
moestworden geknokt. 1 1 nov. was er
weer een kleine nederlaag tegen W.Z.S. 2
8-0. 25 nov. een 1-2 overwinning in een
oeÍenwedstrijd tegen Balk. De laatste
wedstrijd werd op 2 dec. tegen F.F,S. 3
met 0-2 verloren, dit kwam voornamelijk
doordat de griep had toegeslagen en 3
belangrijke speletrs atwezig waren. Tot
slot wil ik elke speler vergelijken met een
speler uit het betaalde voetbal, van heden
en vroeger. Hier kunnen weleens namen
bij staan die de dames niks zullen zeggen,
één goeie raad, vraag het je vader want
elke vader heeft verstand van voetbal.
Nouline Dijkstra - keepster lijkt wel op
Carlo L'ami, sterk op de doellijn, maar als
ze moet uitkomen gebeuren erwel eens
vreemde dingen. Moniek Hoekstra, doet
mij denken aan Ronald Koeman
aanvallend ingesteld, heeÍt een hekel om
een sprintduel met een aanvaller aan te
gaan, trekt graag aan de noodrem.
Sjoukje Koopmans, laatste man de Henk

Fràser van de dames, schakelt alles uit
wat er valt uit te schakelen, verliest de
balweleens uit het oog. Marieke
Wobma, voorstopper, zou een zus van
Maarten de Jong kunnen zijn. Ze blijft
aan haaÍ tegenslander plakken, maar
heeft ook de neiging om de bal veel met
de hand te spelen. Op linksback hebben
we Martine Huisman, zeer betrouwbaar
en altijd rustig, als ze opbouwend
sterker word hebben wij ook een Frank
de Boer^ Hetmiddenveld daar hebben
wij de meeste voetballers voor zoals
An4eke de Visser de Mario Bassler van
het teàm, blijft wel eens weg maar als
ze er is dan is ze de fanatiekste. Nynke
Akkerman, heeft de hardheid van Jan
Wouters, het schot van Branco en het
ondeugende van Mario Been. De
volgende is Mariska v/d Meulen,
aanvoerdster, klein maar zeer vel, houdt
niet van balverlies zou Íamilíe van Youri
Mulder kunnen zijn. De volgende is
Amarins v/d Heide, niet zo'n moeilijk
geval, geeft de leider attijd gelijk, is niet
vies van geniepige overtredinkjes, lijkt
daarom het meeste op Sóren Lëiby.
Zus Sierou is tegenovergesteld , maakt
nooit een overtrding, roept altijd ornóe
bal en blijft constant lopen, kan zich
mateloos ergeren aan tijdlengen, ook
als we met 5-0 achterstaan, heeft alles
wat Johan CruytÍ ook hadt!! Elisabeth
Poepjes is de Hohn de Wolf van het
team, onder het motto weg is weg.
Miriam Hiemstra zou de snelste van'het
stel moeten wezen rnet alleen oog voor
het doel maar helaas is de vorm er nog
niet. Dus op wie lijk je dan, juist Dennis
Bergkamp. En dan als laatste onze
aanvallers, Rina Boonstra lijkt als je
haar ziet'sprinten het meêste op Jurgen
Klinsmann, het lijK soms wat houterig,
maar kan zeer doeltreÍÍend zijn. Als
laatste Karin Veld, de Marc Overmars
van het team, word wel eens moedeloos
van alle slechte verdedigers dÍe
tegenover haar staan en die @nstant
aan je shirt lopen te sjorren. Dit was dan
zomaar een klein ovezichtje. Verderwil
ik een ieder Prettige kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar toewensen. Verder
wil ik namens de dames Haico van Dijk
en Pieter Poepjes bedanken voor hun
inzet op de training en sponsor Moeke
de Bruin voor alle prettige uurtjes na de
wedstrijd.

Henk Vink en Baukie Brugman

a



Standen V.V @fldeboern
Eerste elftat
01 de Westhoek
02 Terschelling
03 Warga
04 Zandhuizen
05 Haulerwijk
06 Oldeboorn
07 Oldeholtpade
08 Udiros
09 T.F.S.
10 Aengwirden
11 Langezwaag
12 Sport Vereent

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

Derde elftal
01 Akkrum 4
02 Leeuwarden 6
03 Tijnje 3
04 M.K.V.'29 6
05 Oldeboorn 3
06 Nicator 7
07 Langweer2
08 c.A.v.c.6
09 L.A.C. Frisia I
10 lrnsum 5
11 Friesland 6

Vierde elÍtal
01 Oldeboorn 4
02 Sneek BP 7
03 Renado 6
04 Akkrum 5

05 WZSlpheiÍer I i0_18 90_29
13-25 22-11 0O Joure 9 10-17 40-18
11-23 25-14 07 Renado 5 9-9 20-39
12-22 23-16 0B Bakhuizen 4 g-T 16-19
12-20 19-15 09 F.F.S.3 10_5 14-47
13-20 27-27 10 Lemmer Bentex 4 1O-4 tA-42
12-18 29.21 11G.A.V.C.7 g-1 13_56
13-18 26-36
12-14 24-19 Apollo-Engineering
12-14 20-19 01 Spikerboor'87 1 B-z,t 5S_2g
13-10 14-22 02 Noord Hebostone B-21 44-15
11-8 17-34 0O Haskertand 6 8-16 U_ZB
12-7 15-27 04 Heerenveense B. 4 g-15 31-19

05 G.A.V.C. 5 8-15 35-30
06 c.A.v.c. 7 8-10 28_37

11-25 42-16 07 Joure g A-7 42_41
8-21 2g-7 08 Ftead Swart I 9-6 21_42
11-20 27-22 09Apo[o-Eng. T-2 2O4Z
1 1-'19 3'f -28 Í 0 trnsum 2 7-1 23_Sl
11-16 42-U Dames elÍtal
10-15 26-24 01 Batk 1 B-24 S1-g
11-15 36-30 02WZS/pheifer2 B-21 g1_B

1G13 37-25
10-9 29-4A 03 R.E.S. 1 7-15 22-5
11-7 9-48 04 Botswardia 1 g-15 gt-9
10-4 17-51 05 F.F.S. 2 7_19 11_12

06 Heerenveen 2 g_g 1Z_Zs
07 Waterpoort Boys 1 B-Z 21-17

10-30 63-8 08 F.F.S.3 8-5 9-16
10-19 33-24. 09 T.O.p.'631 7_g 4_65
9-18 42-24 10 Otdeboorn 1 8-3 S-37
9-17 27-19
10-15 33-37 A-Junioren
9-13 35-30 01 GorredijkA't B-19 48-16
9-12 28-28 02 Akkrum A1 8-19 41-19
10-11 23-43 03 Drachtster Boys Ag 9-19 96-17
10-7 20-35 04W.W.S.A1 8-17 26_139-5 20-53 05 c.A.v.c. A1 g-14 31_209-2 13-36 06 Langezwaag A1 g-11 Zg-1g

07 Tijnje A1 9-9 14-27
08 Wispotia A1 g_7 26_49

10-26 50-21 09 Otdeboorn A1 9-6 í2-36
9-21 35-13 1 0 Drachten A2 9-1 10-69
10-21 54-19
10-20 38-31

C-Junioren
01 Udiros C1
02 Aengwirden C1
03 w.w.s. c1
04 Sport Vereent Cl
05 Langezwaag C1
06 Akkrum Cl
07 Jubbega C1
08 Tijnje Ci
09 Joure C2
10 Oldeboorn C1
11 Wispolia C1
12 o.D.v. cl

D-Pupillen
01 Oudehaske D1
02 Oldeboorn Dl
03 W.W.S. D1
04 de Blesse Dl
05 o.N.s. D2
06 Sport Vereent D1
07 Wolvega D3
08 Joure D4

E-Pupillen
01 Warga El
02 Heeg El
03 W.W.S. El
04 Oldeboorn Eí
05 H.J.S.C. El
06 Renado E1
07 G.A.V.C. EI
08 Langweer E1

F-Pupillen
0'1 Mildam Fl
02 G.A.V.C. F1
03 Langezwaag F1
04 Oldeboorn Fl
05 de Westhoek Fl
06 Oosterstreek F1
07 Read Swart F1
08 Olyphia Fl

1 1-30 37-16
10-27 40-',t3
9-17 19-11
11-15 26-24
10-14 25-',t8
10-14 27-22
11-13 22-19
11-13 23-26
11-13 19-30
9-9 15-16
'11-7 16-36
10-3 15-53

38-2
10-12
1 1-15
7-10
11-6
5-10
3-16
0-14

18-5 e

11-6
6-2
&7
3-2
17-14
5-13
1-20

14-2
11-1
12-3
12-2
5-3
Í-9
0-17
0-18

3-9
4-9
3-6
4-6
3-3
3-3
3-3
3-0

3-9
3-9
3-5
3-4
3-4
3-3
3-0
3-0

3-9
3-9
4-9
3-6
2-3
3-0
3-0
3-0



Nncuws ven de Redaetne fl

'WJ FELECITEREN IN JANUARI

Ellert Quarré
2lanuari
Elisabeth Poepjes
5 ianuari
Arnold Oosterbaan
5 januari I laar
Jorn Klompmaker
6 januari
Jeroen Mulder
6 januari
Bert Veld
6 januari
Astrid Boonstra
13 januari

Vergeetachtig.

De voetballers zijn de winterstop in
gegaan maar het leven van de
redactie gaat gewoon door. Daarom
net voor de feestdagen weer een
krantje, het laatste dit jaar. Net zoals
ieder mens heeft ook de redactie
wensen. Maar om nou net zoals de
gewone mens te wensen om een
nieuwe vrouw,man, niet meer roken,
niet meer gokken, niet meer verliezen,
geen blessures meer, kampioen
worden en wat nog meer, heeft de
redactie maar één wens en dat is
meer kopie. Wllen we met zijn allen
dit krantje levend houden dan zal er
meer kopie moeten komen. Met name
verslagen van wedstrijden zijn van
harte welkom. ln het laatste krantje
deden de dames (zijn zeer trouwe
schr'rjÍsters) er almelding van,er moet
meer komen. Als je weet dat er 11

teams voetballen zou je dus in twee
weken 22 verslagjes kunnen
verwachten. Helaas moet je al blij
wezen dat er 1 0 worden geschreven.
Hierbij dan ook deze oproep, heren
leiders wijs iemand aan die een
verslagje schrijft. Dit is vrij gemakkelijk
gezegd maar helaas moet ik als leider
van het eerste concluderen dat daar
meestalde fout niet ligt. De
voetballers vergeten het gewoon of
willen niet schrijven. Als je dan in het
dorp krijgt te horen dat men die b.v.
jeugdverslagen en damesverslagen
zo leuk vind en niet te vergeten de
verhalen van Koos, dan hopen wijdat
er in het jaar 1996 weer volop wordt
geschreven. Dus pupillen, junioren en
senioren (hierbij zet ik niet de dames
want zij schrijven altijd wel) grijp de
pen en schrijven maar. Verder wil de
redactie iedereen prettige Íeestdagen
toewensen en een gelukkig nieuwjaar.
En misschien komen sommige
wensen dan wel uit.

Jeuo dvoetba lkam p Sondell996,

Ook in 1996 wrodt er weer een
Jeugdvoetbalkamp georganiseerd
door de KNVB Afd. Friesland.
Deelname.is mogelijk voor alle
jongens en meisjes van I tot en met
1 6 jaar. Wanneer:.1 -5 julÍ > 1 2 Vm
16 jr. en 8-12 juli > I tlm 12 jr.
Kosten bedragen totaal 210,--
Aanmelding kan d.m.v. de
formulieren die in de kantine liggen.
Aanmelden voor 1 mei 1996. Tip:
Geef je snel op, want volis vol!ll!

BELANGRIJKE DATAV.V.
OLDEBOORN.

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

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

23iaar

15 jaar

18 jaar

13 jaar

18 jaar

9 iaar
Foppe Nieuwenhuis
l5januari 17 iaar
Wieger Huisman
16 januari
Bart Jan Westerhoven
ï7 januari
Harm Watzeina
17 januari
MarcelVeerman
20 januari
Ate de Jong
23 januari
Hans Romkema
26 januari
Harmen Ament
28 januari

42iaar

1ï faar

14iaar

32iaar

11iaar

15 jaar

31 jaar

Hierbij verzcielrt de redaktie
g eboortekaartjes/overl ijdensbe ri
chtenfiubilea e.d. m.b.t. de
voetbalclub (bestuur) in te
leveren op Swettebuorren 29
Oldeboorn (Harm Oosterbaan)

(EX)SPELERS OLDEBOORN 2.

Hierbij verzoek ik alle (ex)spelers
van Oldeboorn 2 die in het bezit
zijn van een blauw trainingspak
merk Masita en met de opdruk
van Hotel Goerres Aldeboarn
achterop het jack deze z.s.m. in te
leveren in de kantine
(bestuurskamer). Deze pakken
zullen opnieuw worden uitgereikt
aan de huidige B-selectie en
eventueel worden gerepareerd. lk
reken op jullie medewerking!!

piet.
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Nncuws ven de Redaetne 2
KE RSTZAALVOETBALTOER NOO
rEN 1995/1996

Donderdag 28-12-95 Blauw Withat
Leepwarden Meisjes
Í3.20 Oldeboorn M1 -
Zwaagwesteinde Ml
14.38 Suawoude M1 - Oldeboorn
M1

15.56 F.V.C. M1 - Oldeboorn M1

Vriidag 29-12-95 De Sptinino
Drachten A-Junioren
13.54 O.N.T. A1 - Otdeboorn A1
14.36 Oldeboorn A'1 - Kollum A1
15.18 Harkema O. A1 - Otdeboorn
A1

15.46't Fean A1 - Oldeboorn A1

VrUdag 29-1 2-95 Sporthal Harkema
C1-Junioren
9.12 Oldeboorn Cl - A.S.C. C1
9.36 O.N.B. C1 - Otdeboorn Cl
10.00 Harkemase B. C1 -
Oldeboorn C1
10.36 Oldeboorn Cl - Harkema O.
c1

Zaterdao 23-1 2-95 Sporthal de Drait
Drachten C2-Junioren
13.32 Drachten C2 - Oldeboorn C2
14.04 Buitenpost C3 - Oldeboorn
c2
15.08 Oldeboorn C2 - O.N.B. C2

Woensdag 27-1 2-95 Sporthal
Harkema Dl-Puoillen
11.00 Oldeboorn D1 - Drogeham
D1

11.24 Drachten D1 - Oldeboorn D1
12.00 Oldeboorn D1 - S.C.S. D1
12.24Oldeboorn D1 - Koilum Dl

Zaterdag 23-1 2-95 Sporthal
Harkema D2-Pupillen
9.12 Drachtster B. D2 - Otdeboorn
D2
9.48 Oldeboorn D2 - A.S.C. D2
10.24 Buitenpost D2 - Oldeboorn
D2
10.48 t Fean D3 - Oldeboorn D2

OEFENPROGRAMMA EN
TOERNOOI EN W.OLDEBOORN

4,5 oÍ 6 Januari open Fries
kampioenschap zaalvoetbal Dames

Donderdag 4 JanuarÍ D.W.p. 1 -
Oldeboorn 1 19.30

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

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

Vrijdagochtend 1 7 mei toernooi voor
D-pup. te Akkrum
Vrijdagmiddag 1 7 mei toernooi voor
E-pup.te Akkrum
Vrijdag 17 meitoernooivoor het
vierde te Boorbergum

Zatredag 18 Meitoernooivoor Dames
in Houtigehage

Zaterdag 1 Junitoernooivoor Dames
in Terwispel

Dinsdag 13 Augustus Oldeboorn 1 -
Boornbergum 1 19.00

Zalerdag lTAugustusOldeboorn 1 -
D.W.P. 1 19.00

Vrijdag 23 Augustus Akkrum í -
Oldeboorn 1 19.00

Dinsdag 27 Augustus Oldeboorn 1 -
Oldeboorn 219.00

Poule indeling Open Fries
zaalvoetbalkampioenschap voor
dames.
Poule D.
Noord Hebo Stones
Kozavo
Heerenveen
T.O.S.S. '.

W.W.S.
Oldeboorn

Ooroeo ieugdlelders.

Graag ontuang ik tijdens de
winterstop van jullie allemaal "de
rode boekjes" en de
spelersanalyses, zodat ik e.e.a.
weer volledig kan bijwerken. Het
materiaalmag in de bestuurskamer
in het vakje "bestuur" worden
gelegd, oÍ bij mij thuis door de bus
worden gegooid. Gaarne een ieders
attentie en bij voorbaat dank.

pÍet.

'KLASSE. SCHEIDS!'

Op de velden in het betaald en
amateurvoetbal kunnen de emoties
hoog oplopen. Vaak komt dat door
de spanning op het veld, maar net
zo vaak heeÍt het te maken met een
beslissing van de scfieidsrechter.
De nieuwe Teleac cursus 'Klasse,
Scheids!' laat op een nuchtere
manier zien wat de spelregels van
het voetbal precies zijn en wat de
taak van de scheidsrechter inhoudt.
De zesdelige serie start op
woensdag 13 dec. a.s. om 20.00 u.
op Ned, 2 (alleen wanneer het
Nederlands Elftaleen
beslissingswedstrijd dient te spelen
op deze dag, dan wordt de eerste
aÍlevering op 20 dec. nogmaals
uitgezonden). U kunt ook het
cursusboek bestellen door een
bedrag van 39,90 te storten op rek.
nr.54.42.32 t.n.v. Teleac Utrecht
o.v.v. 'Klasse, Scheíds'!Als u in het
bezit bent van het boek is er zelÍs
de mogelijkheid om n.a.v. het
boekwerk gratis
verenigingsscheidsrechter te
worden d.m.v. het invullen van een
bon, waarna u een uítnodiging krijgt
voor spelregeltoetsen.
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InterfgoetSe
ln onze rubriek "lnterfjoetje"
Naam:

Geboren:

Burgerlijke staat:

Schoenmaat en merk
Speelt in:

Gespeeld in:

Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste film:

Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:

Mooiste man en/oÍ vrouw:
Favoriete club:
Favoriete club buitenland:
Favoriete speler:
Favoriete trainer:
Welke club wordt dit jaar landskampioen:
Welke clubs degraderen dit seizoen:
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Favoriete tv-programma:
Favoriete tv-presentator:
Kwalvan de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:

Slechtste muziek:
Favoriete andere sport:
Onderschatte voetballer:
Overschatte voetballer:

Hoogtepunt:
Dieptepunt:

Ambities voor de toekomst:
Beste kranVtijdschrift:
Slechtste kranVtijdsch rift :

Een hekel aan:
Bewondering voorl
Kwal van de voetballerij:
Wie zou je weleens 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:

Luitzen ldzinga roepnaam: Lutsen
23-10-69

nog steeds ongehuwd
44 Adidas

Oldeboorn 1

Blue Boys 1

niet, op zijn tijd
altijd en ook erna
de atlas

Christine

Clint Eastwood

Mexicaans
krachttrain i n gl r eize n

Marise

Feyenoord

Barcalona

Vinny Jones
Willem van Hanegem
Heerenveen

G.A. Eagels, GraaÍschap

Dick Jol
A.J.J. Goes

Sludio Sport
Peter Jan Rens
Jos Brink

538

Heavy D.J.P.
Hardrock

House

Body Building
Ulrich van Gobbel

Orlondo TrustÍull

naar bed
uit bed

kaderÍunctie beveiliging
Voetbal lnternational
roddelbladen in het algemeen
Maandagochtend

dooaetters
dezelfde A.J.J.Goes
Pamala Anderson
Zondagsrijders
Johan Tijsma

betere lichtinstallatie

emotie bij de tegenstander
mentaliteit bijOldeboorn 1 spreekt mijaan
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Van de'feehnnsehe Dureeteur I
Uit de Sporttechnische hoek (1e helft
eeizoen 1995/1996).

Mijn gewaardeerde veryanger, Harm,
vond het nodig om ook mij in de pen te
laten kruipen voor een verslag over de
1e helft van het seizoen 1995/1996. Bij
deze dan een kort overzicht uit de
Sporttechnische hoek. Om te beginnen
waren er aan het begin van het seizoen
enkele wisselingen in het sporttechnisch
kader. Zo werd Wieger Huisman
opvolger bij de B-selectie voor Johan
Fokkema, die het 3e elftal op z'n
schouders nam. Bij de A-jun. werd Jan
Visser (wegens drukke
werkzaamheden) vervangen door
Sietse Akkerman. Tijdens het seizoen
haakt z'n collega Wim Bethlehem aÍ om
Apollo Engineering in de zaaltoch
vooral ook maar aan de gang te
houden. Johan Tijsma nam aÍscheid als
leider bij de D-pup. tijdens het seizoen,
en zijn plaats werd ingenomen door
Gerke van Kalsbeek, die promoveerde
als leider (was leider van de E-pup.).
Arie Postma werd rnede{eider bij de E-
pup. Bij onze jongste jeugd (F-pup.)
konden we twee nieuwe leiders
verwelkomen, nl. Henk J. v.d. Krieke
(was vorig seizoen leider bij Eg) en
Cees Troost. Nieuwkomers in ons
trainersgilde waren o.a. Jan v.d. Wd en
Tonnie Rijskamp (die zich met de
jongste jeugd bezig houden) en Henrico
Veerman en Siete Veenstra, die met
veel overgave met de D-pup. aan de
slag gingen. De A-jun. gingen zelÍs2
keer per week trainen (dinsdag o.l.v.
onze hooÍdtrainer en donderdags o.l.v.
maar liefst ! trainers, te weten; Sybrand
Oosterbaan, Cees Reitsma, Johan
Tijsma en Piet Tijsma). Maar onze
meest in het oog springende
nieuwkomers waren toch wel onze
dames. Na vele jaren van afwezigheid,
bleken er nu toch voldoende dames
aanwezig te zijn om aan de competitie
te gaan deelnemen. Onder de
bezielende leiding van Henk Vink en
Boukje Brugman wordt er iedere
zaterdag voor iedere meter geknokt,
maar ook zeker veel plezier gemaakt.
De trainingen (nu al twee keer per
weektll) staan op maandag onder
leiding van Pieter Poepjes en op
woensdag van Haiko van Dijk. Deze
laatste heeft zelÍs al, samen met
Anneke de Visser, een radio interview
achter de rug. Dit waren dan de
sporttechnische mutaties aan het begin
van en tijdens het seizoen.

Dan nu een kort overzicht van de
sportieve prestaties van alle teams. Laat ik
maar eens beginnen met het Damesteam,
De "Ladies" presteren niet alleen goed
(twee overwinningen in de competitie, nog
steeds in de race voor de beker met de
grote oren etc.), maar hebben ook een
heel gezellig team dat meer publieke
belangstelling verdient op
zaterdagmiddag. Er wordt, zoals eerder
vermeld, reeds twee keer per week
getraind. ln januari doen ze tevens mee
aan het Open Fries Kampioenschap
Zaalvoetbal in het FEC te Leeuwarden.
Dus, TOESCHOUWERS GEVRAAGDI lk
wens de dames dit seizoen nog veel
succes en uiteraard ook veel plezier.
Onze F-pupillen spelen dit seizoen weer

_als uit de nGouwe ouwe Kaboutertijd". Er
worden regelmatig forse overwinningen
behaald. En de beide nieuwe leiders
hebben er behoorlijk de wind onder. Deze
groep heeft er duidelijk weer plezier in. Ga
zo door jongens (en meisje(s)).
De E-pupillen spelen met maar liefst 10
spelers, waaronder 4 meisjes, een heel
redelijke reeks wedstrijden. Ze zijn nu
misschien iets zwaarder ingedeeld, maar
de resultaten komen zeker (dit is
overigens niet eens het belangrijkste,
plezier in het spel hebben is veel
belangrijker). Het is weleen moeilijke

' ploeg voor wat betreft de discipline. Hier
zal het kader steeds attent op moeten
blijven.
De D-pupillen waren duidelijk te zwaar
ingedeeld (waren teveel spelers
overgekomen uit de E-pup.) en hadden
het de eerste 5 wedstrïden zeer moeilijk.
Zeziin nu in de nieuwe competitie
voortvarender van slart gegaan met 2
overwinningen uit 3 wedstrijden onder de
bezielende leiding van Yde en Gerke. Dit
team speelt duidelijk met het 4.3-3
systeem, hetgeen leuk wordt uitgevoerd
(is natuurlijk voor de spelers uit de E-pup.
niet gelijk allemaal duidelijk, maar dat
komt wel). Deze groep wordt iedere
donderdag ook leuk onderhanden
genomen door Siete en Henrico.
Onze C-junioren maken een wel heel
schlemielig seizoen door. Eerst maakten
ze al een valse competitiestart
(aÍgelastingen etc.), nu vallen de
prestaties qua punten ook nog eens
tegen, terwijl dit een ploeg is met de
nodige talenten in de gelederen. Er moet
echter absoluut geen onrust ontstaan in
deze groep, aangezien alle kwaliteiten
aanwezig zijn om na de winterstop weer
een opgaande lijn te pakken te krijgen. Er
werden nl. veel wedstrijden ten onrechte

verloren. Tegen veel tegenstanders was
men duidelijk de betere ploeg, maar
alleen vielen de doelpunten teveel en te
vaak aan de verkeerde kant. Na de
winterstop venvacht ik van deze groep
nog een paar leuke wedstrijden, die
uiteindelíjk zullen resulteren in een
hogere positie op de ranglijst.
Het moeilijkste team is dit seizoen de A-
junioren. De resultaten zijn niet om
over naar huis te schrijven. Er werden
slechts 2 overwinningen behaald,
hetgeen een voorlaatste plaats op de
ranglijst oplevert. De trainingsopkomst
was aan het begin van het seizoen
simpelweg goed te noemen, maar de
laatste weken (met name op dinsdag) is
het huilen met de pet op, en laat ook de
inzet nogal eens te wensen over. De
hooÍdtrainer heeft inmiddels besloten
om op dinsdag geen tijd meer vrij te
maken voor die enkeling die nog op de
training verschijnt (een trieste zaak
heren...). ZelÍs een gesprek na de
wedstrijd tegen Drachten A2 heeÍt
kennelijk het probleem niet helemaal
duidelijk gemaakt. Hopelijk weten alle
spelers nu weer hoe de vork werkelijk in
de steel zit, en laat men zió weer
massaal op de training(en) zien, en gaat
men er op de zaterdagen weer voor de
volle 120o/o met z'n allen tegenaan.
Apollo Engineering maakt ook al een
heel zwaar seizoen door. Met name het
spelerstekort leek het team uiteindelijk
op te breken, maar na een
spoedvergadering op maandag 1 3 nov.
j.l. konden we gelukkig een paar nieuwe
leden verwelkomen, zodat de nabije
toekomst er weer wat rooskleuriger
uitziet voor dit zaalvoetbalteam. Op de
langere termijn zullen er zeker meer
spelers bij moeten komen, anders lijkt
deze afdeling van onze
voetbalverenigin g geen toekomst meer
te hebben met als uiteindelijk resultaat
opheffing hiervan. Laten we hopen dat
het niet zover zal komen. Na de
toevoeging van enkele nieuwe leden
werden ook de resultaten gelijk al iets
beter. Men kan weer omhoog gaan
kijken. Succes!
Oldeboorn 4 is de gedoodverÍde
kampioen voor dit seizoen (maar wat wil
je ook met de hooÍdsponsor als
leiderlspeler in de gelederen). Het
herÍstkampioenschap is reeds behaald
(proficiat) en hopelijk weten de "oudjesn
er na de winterstop nog een schepje
bovenop te doen om dan in een
zwaardere klasse wederom aan het
eind de vlag te kunnen hijsen.
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Van de Teehnnsehe Dnneetear 2
Oldeboorn 3 gaat boven verwachting
dit Selzoen. Aan het begin van het
seizoen waren er toch enkele
personen die sceptisch tegen deze
formatie aanzagen, maar uiteindeliJk
wist men een vette
middenmootpositie te bemachtigen.
Er is zelÍs al een innerlijke strijd
ontbrand tussen Leo en Cor wie dit
seizoen de meeste doelpunten gaat
scoren. Hoe zo, het derde leeft niet
voor de sport.....Met Johan als leider
gaat deze ploeg ook nog een leuke
voorjaarscompetitiê afwerken, reken
maar van yes.
Ook Oldeboorn 2 presteert eigenlijk
naar behoren, De stand op de
ranglijst is dan misschien ook maar
middenmoter, maar met een nieuwe
opzet, nieuwe spelers en een nieuwe

leider en een hogere
trainingsintensiteit is deze ploeg op
weg om een beter tearn te worden.
Deze ploeg gaat na de winterstop
zêker nog de nodige punten bij elkaar
sprokkelen om zodoende nog hoog in
het eindklassement te eindigen.
Oldeboorn 1 speelt weer een seizoen
van uitersten. Goeie overwinningen
worden net zo snel weer afgewisseld
met zeer teleurstellende nederlagen.
Ook wordt er aÍ en toe een gelijkspel
uit het vuur gesleept in wedstrijden
waar men zeker meer verdiende. Het
resultaat is op dit moment een zesde
positie op de ranglijst, hetgeen niet de
beoogde doelstelling haalt, nl. bij de
eerste vier eindigen, en zodoende
waarschijnlijk nac-ompetitie

- bewerkstelligen. Aan de inzet tijdens

de trainingen zal het niet liggen, die is
ook dit jaar weer voortrefÍelijk, maar
tijdens de wedstrijden is het te vaak
nog te onrustig aan de bal, waardoor
er veel en onnodig balverlies wordt
geleden. De groep echter kennende
zal men na de winterstop zeker
trachten om het beoogde doel
uiteindelijk toch te bereiken.
Dit was in het kort een overzicht van
de 1e helft van het seizoen .

1995/1996. lk wil dan ook aÍsluiten
met een ieder fantastische feestdagen
en een sportieÍ, maar vooral gezond
1996 toe te ivensen en hopelijk tot
ziens op onze sportvelden.

Piet.

ren van het schoeisel en kleding.
* Smeer nooit teveel Midalgan of
Tijgerbalsem o.i.d. op blote

lichaamsdelen (zoals dijbenen, en 9

kuiten waarover later
geen kousen worden getrokken).

De middelen trekken alleen
maar in de huid, en zorgen er

zeker niet voor dat de spie-
ren eerder en beter warm zijn.

" Smeer eventueel voor de
wedstrijd/training vaseline op de

wenkbrauwen. Dit voorkomt dat
het zweet in de ogen loopt en

bij eventuele kopduels voorkomt
het het scheuren van de

wenkbrauwen.
* Doe na de training/wedstrijd een
lichte c-ooling down. Neem

bijvoorbeeld als laatst
thuisspelende ploeg de cornervlag-

gen mee naar de kantine oÍ hang
de netten achter alle goals

omhoog. Loop rustig een rondje
uit na de wedstrijd. Op de

training wordt dit momenteel
reeds toegepast.

Bflessurepreventne X

Verslao InÍo-avond
blessureoreventie/verzoro ino 30-
11-1995:

Donderdag 30/11 j.l, organiseerde
de jeugdcommíssie een inÍo avond
over blessurepreventie en
verzorging. Onze hoofdtrainer
Bonne de Vries had de heer Klaas
Rijpkema, verzorger bij de
korÍbalver. Blauw Wit uit
Heerenveer\ voor deze avond
uitgenodigd. Om 20.00 u. bleek de
opkomst toch nogal tegenvallen.
Slechts ca. 10 personen waren
komen opdagen. Dat het uiteindelijk
een zeer geslaagde avond werd,
was de verdienste van en de heer
Rijpkema, die het onderwerp op een
perÍecte manier wist aan te snijden,
en de daardoor gewekte
belangstelling van de aanwezigen.
Het eerste half uur werd besteed
aan theorie. Dit bestond uit 3
onderdelen, te weten:
a. Preventieve maatregelen spelers,
kader en vereniging
b. Behandeling meest voorkomende
blessures
c. Verlenen eerste hulp bijernstige

' blessures\on gelukken

Uitwerking was ongeveer als volgt:
a. Preventieve maatregelen zijn o.a.
* Het dragen van goed schoeisel,
schoon gemaakt vooraf,

juiste noppen kiezen voor het juiste
veld, veters vooraf

goed vastmaken etc.
* Zorg eryoor dat je droge kleding
draagt. Neem eventueel

voor in de rust een droog t-shirt mee
om droog aan te trek-

ken.
* Trek ten alle tijde (uitgezonderd bij
uiterst hoge tempera-

turen) een trainingspak aan voor de
wedstrijd.
* Vooral bijthuiswedstrijden en
trainingen vooraf het veld

inspecteren op kuilen en gaten.
Deze aanvullen ter voorko-

ming van ernstige
enkel/knieblessures. Ook bij
uitwedstrij-

den het veld vooraÍ even controleren
en de têgenstander

eventueelwijzen op kuilen en gaten
in het veld.
* Doe glliig[ een warming up. Bouw
deze warming up op tot ca.

5 minuten voor de wedstrijd. Ga dan
even naar binnen voor

de laatste "puntjes", zoals daarbij
ook hoort het controle-
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Bfiessurcpreventne 2
b. Behandeling meest voorkomende
blessures
* De meeste lichte
gewrichtsblessures direct
behandelen met

cold.packs (dit zijn ijszakjes die in
de diepvries liggen).

Deze cold-packs ongeveer 1 5
min. op de blessure leggen. Let

er wel op dat er een theedoek
tussenligt, anders is er kans

op bevriezing en zodoende een
averechtse werking.
* Bijgewrichtsblessures zou men's
nachts een nat washandje

kunnen besprenkelen met redelijk
azijn, daarna een verband

erom leggen en dit om de
blessure plaatsen. De volgende

ochtend is de blessure wel
degelÍjk beter geworden. Dit

middel is tegen het verder
opzwellen van de blessure.* Bij het ontstaan van blauwe
plekken (bij botsingen) is er

het middel Amiflor van VSM (zatf)
dat deze blauwe plekken

en het krijgen van een buil
vooÍkomt. Dit middel dient er

direct dik te worden opgesmeerd.* Wanneer men de blessure alsnog
niet vertrouwd, dan naar de

dienstdoende huisarts rijden, oÍ
direct naar de EHBO post

in het ziekenhuis gaan. Blijf er niet
mee rond lopen.

c. Verlenen eerste hulp bijernstige
blêssures\ongelukken
* VooraÍ weten wie er EHBO heeft,
of wie er kan reanimeren.

Dus bijwedstrijden weten wie er
eventueel in het publiek

aanwezig is die hulp kan bieden.
De oplossing is overigens

om als clubkader deze
opleidingen te volgen.* Bij botbreuken de speler ten alle
tijde stillaten liggen. Dek hem aÍ
met dekens (nooit de breuk
optillen!) oÍ wanneer

deze bij uitwedstrijden niet
aanwezig zijn, dan trainings-

jacks/broeken etc.
' Bij bewusteloos raken van speler,
het hoofd achterover hou-

den, zodat de ademhaling
doorgaat. Let wel op de tong. Deze

mag niet in het keelgat vallen.* Bij ernstige blessures direct de
dienstdoende arts bellen,

oÍ 06-1 1, Maak deze mensen
tijdens het teleÍoongesprek goed

duidelijk wat de aard van de
blessure is. Als er bijvoor-

beeld veel haast is geboden (denk
maar eens aan hartstil-

stand o.i.d.

Dit waren zoal de zaken waar we
voor de pauze over hebben
gesproken.
Na de pauze werd het Íenomeen
"tapen" in praktijk gebracht. Nadat
de heer Rijpkema eerst Sybrand
Oosterbaan had getaped (zowel
enkel, als vinger), mocht een ieder
aan de slag. Het bleek dat het tapen
nogalweleníge oeÍening vergt. Met
name de volgorde van het
aanleggen bleek nog niet geheel
duidelijk bijsommigen. De heer
Rijpkema zalervoor zorgen dat
Bonne de Vries een kopie krijgt van
het aanleggen van een tape. Dit
ontvangt het kader binnenkort.
Overigens vertelde de heer
Rijpkema dat men het tapen moet
zien als verzorging na oÍ bij een
líchte blessure. Mocht een speler
dus geen last hebben van z'n enkel,
dan werd het tapen ervan ten
zeerste aÍgeraden. Bijspelers die
toch van zichzelÍ weten dalze
zwakke enkels hebben, ís het
misschien verstandiger om
enkelschoentjes aan te schafÍen (is
een eenmalige investering, en je
hoeft niet drie oÍ vier keer per week
te tapen).

Dit was in het kort een verslag van
een uiterst leerzame avond, die
hopelijk in de toekomst nog eens
een vervolg mag krijgen. 

piet.

Vergeten voetballers.

Dit bovenstaande is een rubriek in
een bekend voetbalblad (volgens
Piet T. het slechtste blad van

Nederland). Ook wijwillen voor een
keer deze rubriek in ons krantje.
Alleen pakken wij in een keer al
onze vergeten spelers en leggen
uit waar ze z\n gebleven. Pak dus
gewoon de ledenlijst en begin.
Haaye heeÍt de voetbalschoenen
aan de wilgen gehangen en heeÍt
daarvoor in de plaats
scheidsrechterschoenen voor
genomen. Jan de J. moet eerst op
ski vakantie voordat hij weer met
voetballen begint- Johannes B.
gaat na de winterstop weer trainen
op Woensdag's omdat hij
natuurlijk conditioneel een heel
eind achter ligt op zijn teamgenoten
die zo als u weet altijd trainen.
Viera Dias loopt nog steeds in het
gips maar hoopt, als het weer wat
warmer is, weer te kunnen .

beginnen met onze gelieÍde sport.
Thomas ligt ook nog steeds in de
lappenmand maar ook hem
venryacfiten we weer na de ,!

winterstop. Piet T. ligt voorlopig
nog wel even bedolven onder de
dekens maar hopelijk kunnen we
hem met zijn niet geringe
kwaliteiten weer eens begroeten bij
een lager elftal. Henkie Jolle
speelde vorig jaar nog weleens in
het vierde. lk verwacht aan het,eind
van het seizoen als het viefde echt
kampioen? wordt Henk wel op de
kampioensfoto. Kan Harm ooit zijn
knielap weer eens gebruiken of kan
Marcel die wel houden. Overigens
zie ik Marcelook nooit meer
voetballen wat moet hij dan met die
knielap. Johan F. is nu welleider
van het derde maar droomt nog
steeds van een carriere als keeper
volgens mij. Anders geeÍ je je
keeper toch niet aan het vierde.
Yde heeft net als nzwager"

Johannes rugklachten. Van Yde
weet ik dat hij straks weer rustig ,

aan zal beginnen maar van t

"zwager" Johannes hoor ik niets
meer. Wel is Johannes vlak bij het
voetbalveld aan het werk dus.
bmisschien is dat een stimolans
voor hem. Jelle W. is ook al bijna
vergeten zovaak verslaapt hij hem.
Lytse Louw (Jan V.) heeft het zo
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Bflessurcptrevcmtne 3
druk met zijn werk dat hij niet meer
kan trainen. En wie Jan een beetje
kont weet dat als hij trainl ook niet
voetbalt in tegenstelling tot andere
collega voetballers. Jelle T. heeft
voor eens en altijd de
grensrechtervlag in handen
genomen. Goed nieuws is ook van
harte welkom. En dat is er, Frans is
bijna weer thuis. Dit grootste talent
sinds jaren zal in het begin wat
moeite hebben op vaste wal maar
even de zeebenen uitschudden en
de elÍtallen in de rijstaan. Eeltsje
onze cheÍ-kok heeft inmiddels al 1

wedstrijd gespeeld en laten we
hopen dat daar nog veel meer
bijkomen. Ook Sietse
(kaasboerderij) staat nog steeds
op de ledenlijst. Die heb ik aljaren
niet meer op het veld gezien
wegens studie. Hopelijk kunnen we
hem ook weer binnenkort
begroeten. Jan v/d V. heeft ook al
een knieblessure, laten we hopen
dat hijzijn kortstondige carriere
weer kan laten opbloeien. Hopelijk
nÍet een te hebben vergeten wou ik
het hier maar bij laten. Maar vooral
voor deze mensen een gelukkig
nieuwe jaar en prettige
feestdagen. Of moest dit
bovenstaande nou andersom.

Blessurepreventie.

Hierbij doe ik jullie weer enkele tips
toekomen m.b.t. blessurepreventie
en verzorging. Deze keer betreft
het de voorbereiding op
wedstrijden/trainin gen etc.
* GeeÍ aan dat spelers een eigen
verantwoordelijkheid hebben bij
controle van hun voetbalschoenen
(noppen niet versleten oÍ
beschadigd?).

* Controleer regelmatig de juiste
pasvorm van de schoenen bij de
spelers (niet le groot of te klein?).
* Controleer regolmatig de veters in
de schoenen,
* Wordt het juiste sctoeisel
gedragen? Met zaalschoenen kun je
niet op gras spelen; schoenen met 6
aÍschroeÍbare noppen zijn slecht voor
de enkels van de kinderen die in de
groeizijn.
* Laat als trainer regelmatig horen dat
schoenen ingevet moeten worden
(dan ben je al met de volgende
wedstrijd bezig).
* Controleer bij blaren de schoenen
die gedragen worden. Geen versleten

- binnenzool waardoor blaren kunnen
ontstaan?
* GeeÍ regelmatig aan dat de
schoenen na het spelen moeten
worden schoongemaakt.
* Vraag spelers om altijd een extra
droog t-shirt/trainingsjack bij zich te
hebben.
* Controleer oÍ iedereen badslippers
bij zich heeft (ter voorkoming van
zwemmersexceem bij het douchen).
" Controleer regelmatig de
scheenbescfrermers op juiste
pasvorm eh kwaliteit.
* Controleer regelmatig of de spelers
schone kleding dragen (is je
wedstrijdkleding gewassen oÍ heb je
het laten opdrogen?).
* GeeÍ regelmatig aan dat de spelers
na het spelen hun gedragen kleding
niet in de sporttas moeten laten
zitten.
* Als scheenbeschermers worden
omgedaan en de kousen eroverheen
worden geschoven, bind de
bovenkant dan vast met tape,
klitteband of een stukje verband.
Gebruik geen elastiek (knelt de
bloedsomloop aÍ).

* Spelers die vaak last hebben
van blaren kunnen dit voorkomen
door wat vaseline op de kous te
smeren op de plek waar de blaren
ontstaan.
* GeeÍ advies aan individuele
spelers op allerlei gebied, maak
met het team afspraken en
controleer of die worden
nagekomen.
* Stimuleer het nuttigen van goede
voeding. Neem extra voeding mee
(sportdrank i n bidon/muesli-reep
enz.).* Vertel de spelers op tijd dat
zijvooraf en tijdig voldoende
moeten eten en drinken.
* Maak afspraken over het (níet)
roken en (geen) alcoholdrinken.
* Geef regelmatig aan dat een
goede lichaamsverzorgin g voor
iedere speler belangrijk is.
* GeeÍ tijdens en na afloop van de
training aan dat de spelers zich al
moeten instellen op de volgende
wedstrijd (elkaar stimuleren).
* Maak duidelijke aÍspraken dat
iedgreen op tijd aanwezig is.
* GeeÍ duidelijk aan hoe naar de
volgende wedstrijd wordt gereisd
(waarvandaan vertrekken we en
hoe laat, wie rijdt er, etc.).
* Maak afspraken over mee te
nemen materiaal, zoals kleding,
ballen, waterzak etc.
* Overtuig spelers eryan om
voldoende rustte nemen voor de
volgende wedstrijd (op tijd naar
bed te gaan en niet alleen de
avond voor de wedstrrjd).
Tot zover deze aÍlevering over
blessurepreventie én verzorging.
ln de volgende uitgave ga ik het
onderwerp "training" behandelen.
"De ballen" maar weer.

Píet.

a,

* Hoe lang nog "scheids", want ik heb trek in een pils met eên sjekkie.
* Te veel gefeest, te kort geslapen, te veet gedronken en ook nog willen presteren?
* 1 patat mèt, 1 Íricadel, 2 hamburgers en 1 cola, wel opschieten, want ik moet zo spelen.
* 10 jus d'orange en voor mij 1 bier,
'Toen in onderuit werd gehaald, Ílltsten de '12 weken revalidatie weer door mil heen.
'n voetbalblessure, vervelender dan je denkt.
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Onze vereniging zit vol ideeën. De
ene nog lumineuzer dan de
andere. Ook ons bestuur doet
graag aan brain stormen. De voor
de hand liggende opmerking is
dan lnderdaad dat het wel veel
storm en weinig brain zalzijn.
Maar soms komt er iets bruikbaars
uit zoals het beleidsplan. Slim
bedacht, want dit idee was zo
omvangrijk dat je er de eerste vijÍ
jaarop kunt teren zonder nieuwe
ideeën tê hoeven te produceren.
(Bijna) alles staat vermeld in dit
plan dus het bestuur beperkt zich
nu tot de uitvoering en het
maandeliikse gezellig samenzijn,
ook wel vergaderen genoemd.

Zo ook op 4 december jl. werd er
zo'n gezellig samenzijn
georganiseerd. Ter herinnering,
this was the day after the day
beÍore, zijnde 3 december jl. (dit
voor de mensen zonder kalender)
oftewelde dag dat in Langeavaag
ons vlaggeschip (soms wordt er
gesproken van de
spreekwoordelijke vlag op een
bepaalde praam, aÍhankelijk van
de resultaten) een lichtelijk
onverwachte smadelijke
nederlaag lijdde tegen de tot dan
toe nummer laatst. Wie heeft er
geen mening èver deze
fantastische hobby en in ons
bestuur zitten natuurlijk ook
mensen met verstand van voetbal,
dus m.a.w. de wedstrijd van de
afgelopen werd even vluchtig
doorgelopen, op zoweltactiscfi als
technisch vlak. Na een min oÍ
meer eensluidende conclusie dat
ze welwilden werken, maar dat er
te weinig beweging in zat en het
voetbal verder knudde was, werd
natuurlijk gesproken over het
andere dagelijkse onderwerp van
gesprek: het weer! Piet Paulusma
(nog niet voor Íraude
aangeklaagd, dus waarschijnlijk
geen Íamilie, alverdenk ik'm er
wel van dat ie het weer
manipuleert)had het al gezegd.
Het was koud en zou nog kouder
worden. Het voorstel Hintje Ritsma

voor het komende seizoen aan te
trekken werd van tafelgeveegd
met het oog op de mogelijkheid
dat het transfersysteem binnen
aÍzienbare tijd aÍgeschaft zou
worden. Overigens, werd door
onze secretaris medegedeeld, had
hij nog niets van de FVB
vernomen omtÍent hoe en
wanneer de nieuwe ploeg van
Ritsma in de c.ompetitie zou
worden opgenomen.

Meer onzin kon er daarna
vooreerst niet badacht worden,
waarna de vooZjtter overging tot
het oÍÍiciële gedeelte van de
avond. Eerst werden de
ingekomen stukken (over de
betekenis van het woord stuk
bestond nog enige onduidelijkheid
en sommige bestuursleden waren
in hun mening gesterkt doordat het
dameselftal deze zelÍde avond
voor hun traing op ons
s po rtcom plex vertoef de)
behandeld. Het volgende punt van
vergadering was het doornemen
en goedkeuren van de notulen van
de vorige vergadering. ln deze
vergadering was ondermeer
gesproken over het aanscfiaffen
van een grote Gamma halfogeen
bouwlamp met bewegingsmelder,
zodat het: a - eventuele inbrekers
zou weerhouden van het nuttigen
van een broocije bal uit onze
magnetron; b - het eventuele
vrouwelijke (en tggenwoordig ook
mannelijke) leden oÍ bezoekers
van onze club een grotere
zekerheid zou bieden tegen
nachtelijk gespuis opzoek naar
een goedkoop en ongeoorlooÍd
v€rzetje; en c - het zorg zou
dargen dat leden na een zwarc
training en het bestuur na een
zeer zwaaÍ gezellig
samenzijn/vergadering veilig en
zonder brokken hun auto, Íiets oÍ
wat dies meer zij, kunnen bereiken
en, niet onbelangrijk, het iets
gemakkelijker zou maken na een
dergelijk (zeer) zware
morgen/middag/avond (/nacht?)
het eventuele slot van hun
eventuele voertuig te ontsluiten.
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Misschien heeft u de link algelegd
en voelt u'm al aankomen. De
combinatie van de condusie van
de wedstrijd van het voorgaande
weekend, de zowaar uitgekomen
weeryoorspelllng van Piet
Paulusma en het feit dat onze
penningmeester altijd
mogelijkheden tot bezuinigin gen
ziet, leidde tot€en nieuw mogelijk
argument om een dergelijke
bouwlamp met bewegingsmelder
aan te scfiaffen: waarom niet een
aantal van deze lampen op het
tralnlngsveld gemonteerd, oÍ
sterker nog, waarom niet een
aantal van deze lampen ookom
het hooÍdveld opgehangen?
Geconcludeerd werd dat dÍt tot
een grote besparing kon leiden en
tevens een stuk gebruiksgemak
rnet zich mee bracht waarvan de
mogelijkheden niet te overzien
waren. 1.De trainingslampen
blijven niet meer onnodig branden!
lmmers, als er geen beweging op
het veld is, brand de lamp niet. 2.
Bonne kan binnen dan lekker
warm van achter het raam de
training sturen! lmmers, hijkan
meteen ingrijpen als er te weinig
door de spelers wordt bewogen.
Het enige nadeel is hierbij dat hij
de training niet meer even stil kan
leggen om iets uÍt te leggen. Dat
resulteert dan alleen maar in
gezwam in de ruimte (voor de
trainer: n.a.v. deze laatste
conclusie werden geen
suggestieve. opmerkingen
gemaakt). 3. Er kunnen
lichtwedstrijden worden gespeeldl
Als extra voordeelvoor onze
supporters: uit de verte is reeds te
zien (oÍ juist niet) of het een leuke
wedstrijd is en aan welke zijde er
het meeste wordt aangevallen,
Gaat alles over links, dan brandt
rechts niets en andersom. Wordt
er vooral aangevallen op de verste
of zuidelijke goal dan is het licht
aan het andere einde uit. Loopt de
scfi eidsrecfi ter zijn diagonaal wel
juist dan ziet men de licfiten
langzaam verschuiven over het
veld. ls het Íust dan is het donker,
is het afgelopen dan is het donker,
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ziet men spelers en bestuur na de
derde helft uit de kantine komen
dan brand er weer een licht. Ook
spelersvrouwen en tegenwoordig
ook spelersmannen zien dan uit
de verte wanneer hun evantueel
nog thuis welkome aanhang de
kantine heeft verlaten en gangzet
naar de kroeg. Er kan natuurlijk
ook nog een eventuele lamp met
bewegingsmelder bij de kroegen
bevestigd worden, zodat het ook
zicttbaar is wanneer vrouw of man
de vierde helÍt heeft beëindigd en
het thuisÍront probeert te bereiken.

Kileurpfleet

U leest het, het bestuur zit vol
ideeën en het werd wederom een
vruchtbare vergadering, aan het
eind waarvan menig bestuurslid
blij was dat de secretaris alles had
genoteerd, zodat men in ieder
geval uit de eerstvolgende notulen
nog kon lezen waarover er de
vorige keer ook alweer gesproken
was. Waarna de bestuursleden in
het donker hun weg zochten naar
hun eventuele autofiets of ander
transportmiddel, om te proberen
zo'n enorme sleutel in een verrekt

klein sleutelgat te krijgen.

Het strekt tot aanbeveling
bepaalde opmerkingen en
suggestieve mededelingen in dil
stuk ten aanzien van on$ bestuur
niet te letterlijk op te vatten. Het
grootste gedeelte kan men met
een korreltje zout nemen. Ook
deze opmerking moet men niet te
letterlijk nemen, want een stuk
papier innemen met zout lijkt mij
nou niet het best voorstelbare
kerstmenu. Zaallichg Paassen!
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Sponsorhoek;e
KOOPT BIJ OI|ZE
ApvERTEEBpERS!il

ApveFrEFen ooer
vEFKOPENil!

Wilt u ook een advertentie in ons
clubblad plaatsen?

Neem gerust even contact op met
Jan v.d. Woude tel.63'1772

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN
í 99/t-l 995 V.V. OLDEBOORN.

De volgende bedrijven hebben dit
seizoen reeds een bal aangeboden
voor een wedstrijd van Oldeboorn
1. Waarvoor uiteraard onze
hartelijke dank.
* Anne Nijdam Oldeboorn (onze
trouwste supporter)
* Smulboetiek Cafetaria't Anker
Aldeboarn
* Fa. Y. Rodenburg Aldeboarn
* Hotel Goerres Aldeboarn
* Café 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 bijJan v.d.
Woude 1e|'.1772. Hiervan wordt
tevens melding gemaakt in het
programmablad, het clubblad en
de rest van het seizoen in de
kantine van de v.v. Oldeboorn. Een
wedstrijdbal kost u /. 100,--
Hiervoor ontvangt u van onze
penningmeester een nota, die
belastin gtechnisch weer aftrekbaar
:is van de winst.

PR-kommissie v.v. Oldeboorn.

Club van 100 v.v. Oldeboorn

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

Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan, Roelof en
Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mijduidelijk)
5. Bogra Sports (de makervan de
bordjes)
6. Zico (Binnê Oosterbaan)
7., Jossie (Janco Voolstra)
8., Meestezuiper (Jan Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel

duidelijk)
10. Katje (Harm Oosterbaan)
11. lk en mien broer (Kor Mulder en
Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor Brouwer &
Siep Grotenhuis)
13. Lytse Louw (Jan Visser)
14. Lillehammer'94 (een
weddenschap)
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 ee4)
20. Calimero (Gerke van Kalsbeek)
21 . de Heavy's (Sible, Henk, Ellert en
RoeloÍ)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse
Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van
Warmerdam)
26. A+3xH te A. (het andere caÍé)
27. Wobma Fourages (duidelijk lijkt
mii)
28. Anne Nijdam (de trouwste
suppoÍter)
29. Black & Vtíhite (Marcel en Jikke)
30. Wy passe net op sa'n buordsje
(Catharina, Anet, Anet, Bea)
31. lt Boarnster KwaÍtet ( Ook een
weddenschap WK voetbal '94)
32. TegelbedrijÍ Roel HoÍstede
Aldeboarn 05663-1645
33. Marten d"e 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)
38. Baas Klaas (Klaas Akkermans)

WIE VOLGT?!?!?
Opgeven kan bij Binne Oosterbaan
tel. 1768.
De kosten bedragen 100,.- voor een
heeljaar. Het geld wordt binnon de
vereniging besteed voor "goede
doelen". Er is het afgelopen seizoen
o.a. een nieuwe stofzuiger, een
kallrwagen, ca. 30 nieuwe ballen;
stof voor nieuwe cornervlaggen, een
andere aÍwasmachine en een
koffiezetapparaat voor aangeschaft .

RECLAMEBORDEN V.V.
OLDEBOORN

. MDM SERVICE
OLDEBOORN/SN EEI(HARLING E

N

- JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
. AUTOSPUITBEDRIJF EIZI NGA
IRNSUM
. AUTOBEDRIJFW. V.D. KRlEKE
. FRIESI-AND BANK
- RABO BANK
. HOTEL GOERRES OLDEBOORN
- M. URFFOLDEBOORN
- BOUWBEDRIJF R. DE VRIES
OLDEBOORN
. CORAAUTOMATISERING
OLDEBOOBN
. FLUID SYSTEMS DRACHTEN
. CAFE MOEKE DE BRUIN
OLDEBOORN
. FA. RODENBURG OLDEBOORN
. ARK EN REAU OLDEBOOBN
- DURKJE'S TSIISHUSKE
OLDEBOORN
. TRANSPORTBEDRIJF L. VISSER
OLDEBOORN
- WILT U OOK EEN
R EC I.AM EBOR D BEL 05663-177 2
- HORA OLDEBOORN
. APOLLO ENGINEERING
. ROEL HOFSTEDE VAKKUNDIG
TEGELWERK

INLICHTINGEN OVER EEN
RECI.AMEBORD KUNT U
KRIJGEN BIJ JAN VAN DER
WOUDE TEL.631772
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