
Wnst u dat
* Henk Vink niet kan voetballen, coachen, maar zeer goed is in het schÍijven van verslagen!!

* de dames hem hierbij aanstêllen als vaste verslaggever.

* dit in overleg besloten isl!

" dat Pieter Poepjes laatst "vergeten" was dat hij de dames moest "trainen".

* een van de dames tegenwoordig altijd haar handdoek vergeêt met trainen.

* haar zusje (in lengte dan!!) tegenwoordig als eeÍsle klaar is met douchen i.p.v. als laalsle.

" deze het vertiK om een handdoek voor Amarins (oeps) mee te nemen!

* Haiko (de trainer van de dames) een beetje stlÍ is in de heupen.

. hij bij de buikdanseres al snel werd bijgestaan door Jan v/d Woude, Pieter Poepjes en uiteindelijk ook door Jan

Meester.



c
V

lad

Unt de bestuurskanncr
Hierbil doen wii iullie een eerste
aankondiging van een nieuw
initiatieÍ voor de viering van
KONINGINNEDAG OP 30 APRIL
1996.

Op deze dag zal het ORANJE
SPEKTAKEL plaatsvinden. Een
initiatiêf van de
voetbalvereniging W Oldeboorn
en Oraniê Nationaal.

De dag zal in het teken staan van
de sportverenigingên van
Aldeboarn. Ook andere
verenigingen zullen meeuíerken.
Elke sportvereniging geeÍt een
demonstratie met veel spektakel
oÍ oÍganiseert een competitie
waaraan door de buurten kan
wordên deelgenomên.
ln goed oveÍlèg mêt de
volleybalverêniging is ievens
besloten het buurt-volleybal
hierbli onder te bÍengen,

De buurten wordt gevraagd om
voor de volgênde onderdelen
vertegênwoordl gende teams
samen te stellen.

voor de leeftiidscategorie vanaÍ
15 iaar:
1, Een voêtbalteam van 4
personen en resêrve's voor het 4
x 4 toernooi.
2. Een volleybalteam volgens het
gebruikeliike buurtvolleybal
princlpê.
3, Eên dammèr.
4. Een biliaÉèÍ.
5. Een bridge duo.
6. Twêe tennissers vooÍ de
gemengd-dubbel competitie oP
gras.
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" De Zwart Witten
"clubblad van
de voetbalvereninging
Oldeboom,

36e;aargang
nummer 8

verschijning:
eenmaal per lwee weken

oplage:
240 exemplaren.

Redaktie:
Harm Oosterbaan

Drukwerk::
Drukkerii de Jong

vaste medewerkers:
Sjieuwe Huisman
Harm Ooslerbaan

voor de leeftijdscategorie van 11

tot 15 jaar:
7. Straatvoetbal 4tegen4.
8. VeÍdeÍ kan men teams of
individuen naar keuze (voor de
onderdelen 1-6) inschrij

vên. Bii voldoende
belangstelling vinden
ieugdcompêtities plaats.

Kinderopvang: Er zal gezorgd
worden voor activiteiten voor
kinderen welke
tevens als opvang kunnen
dienen.
Locaties:
SportterÍêin en door hèt hele
dorp.
Feest:'s Avonds groots bal met
priisuitrelking.

VÍagen:
Haiko van Diik 631827

Evert Fokkema 631860

Janniê Tioelker 631942

Henk Diikstra 631714KOPIE
INLEVEREN

VOOR
MAANDAGAVOND

20.00 uuR
redaktieadres

Harm Oosterbaan

swettebuorren 29



Nneuws van de Jeugd
OUDERAVOND
W Oldeboorn

Na de goede opkomst verleden
jaar met onze eerste oudèravond
willen we dit jaar wederom een
ouderavond organiseren en wel
op DONDERDAG 22 FEBRUART
OM 20.00 UUR in de kantine.

Speciaal voor deze avond hebben
we uitgenodigd
dhr. L. Balkenstein(hoofd
opleidingen SC Heerenveen), die
ons onder andsre iets zal
vertellen over:

jeugdplan Friesland
- jeugdbeleid Heerenveen
- jeugdbeleid kleine

voetbalverenigingen
- scouting talentvolle jeugd
en hun mogelijkheden

We laten op deze avond ook
videomateriaal zien van het
lndianenkamp welke we vorig jaar
juli hebben georganiseerd voor

Oldeboorn A1 - G.A.V.C. A1

Op vrijdagavond werd de bodem
van de wedstrijd al gelegd. We
zouden er Ílink tegen aan gaan om
weeÍ twee punten te pakken. fel eÍ
tegen aan, en niet bang zijn om
eens een overtreding ie maken dit
ook (bleêk later) gerealiseerd werd
door een van onze spelers.
Zaterdagmiddag 13.15 in de box,
warming-upje, spelen maar. We
speelden in de eerste helÍt mêt
een 4-3-3 Íormatie, dat sommigen
toch wel een beetje dwars zat.
Door ondermeêr slecht
verdedigend werk, werd het 0-2,
dit werd tevens de ruststand. ln de
rust werden we goed en stevig
toêgespÍoken. Maar in dê tweede
helft konden we niet verhinderen
dat het 0-3 werd maar de A's van
Oldeboorn geven zich niet zomaar
gewonnen eêrst werd er door Jorn
gescoord 1-3. Daarna versierde
Jelmer een penalty die door Jorn
werd binnen geschoten 2-3. Door
een goed aanmoedigend publiek
wist Jelmer ook nog tê scoren 3-3.
Na dit doelpunt zakten wij even
wêg en scoorde G.A.V.C. 3-4. Nog
12 minuten te spelen weer brak
G.A.V.C. door maar dit maal hield
de achterste man zich niet in en
vloerde een speler, deze
jammerend op de grond lag, onze
man kon €r 5 minuten uit. De vrije
trap die werd genomen kon door
de keeper worden over getikt. Na
5 minuten zitten en bij eên 3-5
score mocht onze man het veld
weer belreden. Na een tijdje
spelen sloeg de tegenpartij weer
op hol dit tot ergernis van de
laatste man die hem dan ook regel
recht het veld uitknalde en kon
deÍinitiel vertrekken. De penalty
werd genomen en de eindstand
beslist in 3-6. Killer Babber

onze jongstê jeugd. Tevens zÍn
hiervan Íoto's gemaaK, welke
deze avond kunnen wotden
bijbesteld.

Tiidens de avond is er natuurlijk
gelêgenheid tot het stellen van
vragen aan dhr. Balkenstein oÍ
aan hêt jeugdbestuur oveÍ onze
eigên jeugd.

Alleen bij voldoende opkomst zat
de ouderavond plaalsvinden en
daarom vragen wij u onderstaand
Íormulier in te vullen en voor 1 1

februari in te leveren bij de leiders
van het betrefÍend êlÍtal.

--lk ben weyniet van plan de
Ouderavond van W Oldeboorn bii
te wonen op DONDERDAG 22
FEBRUARI in de voetbalkantine.

Naam:

Hoeveel personen:

Deze Íoto werd gemaakt tijdens do í€estavond in docembor. Hijwerd gemaakt door onze
topfotograaf Haaye.Op de achtergrond staah hangend aan de bar Henk v/d Meulen en Jan
Meester. In het midden staan aldruk lezend in ons eigen vo€tbalkrantje de dames Karin VeJd,
Amarins v/d Heide en Rina Boonstra. Op de voorgrond zitten Sirou v/d Heide, Martinê
Huisman en Marieke Wobma.



Ufit de oude doos
UIT DE OUDE DOOS
vAN......KOOS
(tekst: S.Huisman)

Voor de aanvang van het seizoen
1983-84 hing het voortbestaan van
de ZM even aan eên zijden draadje
maar door inspanning van H.van
Dijk konden er toch weer voldoende
spelers bijeengescharÍeld worden.
Van Dijk dus de koning te rijk en hij
ging zelÍ weer als trainer/leider
Íungeren en bleeÍ loêren op
gelegenheden om zelf in te kunnen
vallen. Ze waren ingedeeld in de 3e
kl. en gingen in hun eêrste opfeden
voor de kompetitie met g-0 ten
onder tegen Houtigehage, waarin
diverse spelers die ooit "hoog"
speelden met het zondagtêam van
dêze vêreniging. ln de wedstrijd
daarop werd het eerste punt gepakt
doordat men tegen de Swêach in
het laatste kwartier nog kans zag
om een í -3 achterstand weg te
werken. Een oefenwedstrijd tegen
een elftal van Heerenv.Boys
ejndigde in een "draw.. Eastermar 2
kwam in Oldeboorn kort na rust op
een 2-1 achteÍstand maar keerde
wel met een 3-5 overwinning op zak
huiswaaÍts. Op 15 oK. kwam men
door tlvee keepersfouten ("foei, foei
Johannes", schreef L.Akkerman) bij
Heerenv.Boys 5 met 2-0 achter
maar H.Vink was er ook nog en
redde middels het scoren van twee
doelpunten een punt voor
Oldeboorn. Hoewel nog in de
pubertijd levend bezorgde Vink een
week ,atêr Oldeboorn de eerste
overwinning door tegen Jubbega 2
een straÍschop te benutten. De
eerste wedstrijd na de wintêrstop
vond plaats op 11 lebr. met
Eastermar als gastheer. Evenals jn
de thuiswedstrijd lag Oldeboorn in
gewonnen positie en stonden een
kwartier voor tijd nog met 1-g voor.
Het draaide echter uit op een 4-g
nederlaag en men werd zodoende
hekkesluiter. Dat zou echter slechts
van korte duur zijn, want er volgdê
een sterke perlode met diverse
overwinningen. Zo sneuvelde o.a.
Houtigehage in Otdeboorn (3-2),
maar de beste prestatie werd
geleverd brl de a.s- kampioen

Hark.Boys 5 waaÍ men eên 3-3
gelijkspel uit hêt vuur wist tê slepen.
Op dinsdagavond 8 mei werd het
seizoen aÍgesloten met een A-O
victorie op Akkrum en bleken ze
inmiddels naar een gedeêlde zêsde
plaats te zijn geklommen. Uit 20
wedstruden waren 19 punten
behaald. Een paar spelers zijn al
genoemd en hier volgen nog de
overige namen: J.Quarré,
R.Eyzenga,P.dê Vries,R.VenÍnga,
R.Dam,B.Hoèkstra,Tj.ypma,
Tj. Neuenschwander,D.Bethlehem,
M.Veerman en A.Akkerman.
Vanwege "werk" haaKe

_ K.Akkerman al spoedig af en
wegens een langdurige blessure
kwam ook F.Bangma weinÍg aan
spelen toe.

Oldeboorn A bracht er dat seízoen
bitteÍ weinig van terecht en zou met
drie punten uit zestien wêdstrijden
ver onderaan eindigen. De
doelcijfeÍs logen er ook niet om (1 'l -
108). Met Fr.Ktêefstra
noodgedwongen als keeper gingen
de eerste twee wedstrijden met
resp. I 1-1 en 0-15 verloren. S.Vink
keerde terug van het tweede maar
ook hij ontkwam er niet aan eens
vijftien kèer te moêten vjssen.
Overigens moest men toen Joh.
Poepjes aan hêt eeÍste aÍstaan en
spêelde ook S.v.d.Meulen geregeld
in één der seniorenelftallen mee.
Op 19 nov. kwam het tot dan
eveneens nog puntloze
Haulêrw.Boys op bêzoek en bleef
het 0-0. Volgens verslaggêveÍ J.de
GraaÍ (zelf topscorer dat seizoen
mel acht doelpunten en later naar
Franeker verhuisd) was S.Vink
grotendêels verantwoordelijk voor
dê "nul". EeÍder was mên ook in
een oefenwedstrijd tegen Jubbega
tot een gêlijkspel gekomen. De
daaropvolgende wedslrijd leverde
zelfs de volle winst op en zo was
het puntentotaal met de wintêrstop
reeds bereikt. Leider S.Rinsma, die
het opbracht steeds uit Leeuwarden
te komen, deed in de (zeer dikke)
Kerstkranl uit de doeken dat men
met een heeljonge ploeg speelde
en bovendien vÍij hoog was
ingedeeld. Voor de aanvang van het

sêizoen had mên voor de keuze
gestaan de A- of de B-jun. te laten
vervallen èn voor de laatste optie
gekozen. De andere leider was
overigens W.van Kalsbeek. Na de
winterstop bleeÍ het een eentonig
verhaal met louter nederlagen en
slechts sporadisch een verslag. De
spelersgroep zag eÍ verdet
ongeveer als volgt uit:
Y.Sinnema, R.Veltman,Henk van
Dijk,B.de Leeuw,H.DijksÍa
("ABE"),Jelle Visser
H.Eizema,
G.van Kalsbeek,O.v.d.Meulen,
D.Eizema,Siegfr. Visser en
H.Brandsma.

Als U deze regêls, die tijdens de
Kerstdagen worden getikt, onder
ogen krijgt zullen we inmiddêls
alweer enige tijd mel het iaar 1996
bezig zijn en mag ik hopên dat hêt
bij U allen (bij B. de Vries schíjnen
alleen degenen die de W een
warm hart toedragen mee te tellen)
nog gaat zoais U gewenst had.
Persoonlijk wens ik me overigens aÍ
en toe reeds in mijn eventueel
volgendê leven. Weet men
trouwens wel hoe volgens de
Belgen een Hollander zelfmoord
wilde plegên? Wel, hij stoop de
woning van zijn buÍen binnen en
draaide daar de gaskraan open. Dit
is dan wel weer even een andere
kerstgedachte dan waaroveÍ de
heer Fokkema schreeÍ. Overigens
veólijdde onze voorzitter, evenals
Piet T. vorig iaaÍ, mij vlak voor de
Kerst weer met iets dat vanwege
mijn gezondhêid meteen aan
iemand anders kon worden
gegevèn- Voor mij dus alle reden
om wederom goed mijn bêst te
doen en zien ook aan het oind van
dit jaar gaarne een presentje
tegemoet. Wordt derhalve binnen
aÍzienbare tiid vervolgd.

P.S. ln de aanbiêding:
voetbal(sport)boeken, zowel van
recente jaren als uit een vrij ver
verleden (iaren zeventlg o.a.).



StandeR V.V @ildeboorn
KOMPETITIE.INDELING
A-Junioren 2e klasse C (í04
01 Langezwaag A1
02 Heerenv.Boys A2
03 Balk A2
04 Wolvega A2
05
06 Heerenveen A2
07 Wispolia A1
08 Black Eoys Al
09 Aengwirden A1
10 Oudehaske A1

11 Oldeboorn Al
12 0.N.S. A2

14.00
14.30
12.45
'11.00

14.30
13.30
12.00
10.00
10.30
14.00
'10.00

09 D|O-Fochteloo C 2 14.00
10 Read Swart 1 15.00
11 Rottevalle 1 14.30
12 Sport Vereent 1 16-00

Derde 4e klasse E (823)

03 Warga
04 T.F.S.
05 Oldeboorn
06 Udiros
07 Haulerwijk
08 Oldeholtpade
09 Zandhuizen
10 Aengwirden
1 1 Sport Vereent
12 Langezwaag

8-14 17-12
a-12 17-13
7-11 27-14
8-11 13-8
8-'11 15-17
8-í1 16-23
7-7 10-12
8-6 8-l5
8-5 12-20
7-4 12-25

4-12 9-3
+7 3-2
3-6 5-3
+6 8-7
4-6 6-8
4-6 8-11

3-4 3.3
3-3 9-7
4-3 9-7
3-1 1-4
3-1 3-7

C-Juniorên 3è klasse H (3í3)

01 Oldeboorn 3
02 Bakhuizen 4
03
04 Lemmer Bentex 4 1 '1.00

05 Jouro 9 12.30
06 Akkrum 4 10.00
07 M.K.V.'29 6 10.00
08 Friesland 6 12.45
09G.A.V.C.7 í0.00
10 F.F.S. 3 't2.00
11 Renado 5 12.00'l2Nicatoí7 11.00

Sland Tweedê periode aantal
wedstriiden 7
01 Zandhuizen
02 de Westhoek
03 Tsrschelling
04 Oldeboorn
05 Haulerwijk
06 Oldeholtpade
07 Warga
08 Langez\,flaag
09 Udiros
10 Aengwirden
11 T.F.S.
12 Sport Vereent

10.00
9_30
11.00

'10.00

12.OO

9.00
10.00
9.00
12.00
9.00
11.00

14.45
14.00
'14.00
'14.00

13.00
14.30
14.00
12.30

11.00
12.30

11.00
'10.00

10.00
11.00
12.00
12.OO

11.30
10.00
10.00
10.00
9.00

01 Tijnje C1
02 Renado C1

03 Wispolia C1

04 Wolvega C3
05 Jubbega C1
06 Oldêboorn Cl
07 de Sweach C1
08 Heerenv. Bgys C2
09 v.v.t. c1
1O Heerenveen C3
11 Oldeholtpade C1
12 Oosterstreek C1

Dames 3e klasse C (706)
01 EasteÍmar 1

02 Houtigehage 1

03 de Blesse 2
04 Olyphia 1

05 Heerenveen 2
06 Drachtster Boys 1

07 OldebooÍn 1

08 o.D.v. 1

Vierde 4e klasse D (822)
0'1 lrnsum 5
02 WZS/Pheifer
03 F.V.C. 6
04 Nicator 6
05 Snêek BP 7
06 Renado 6
07
08 Langweer 2
09 G.A.V.C. 6
10 Akkrum 5
1 l Oldeboorn 4
12 L-A.C. Frisia 8

Stand Eerste PêÍiode aantal wedstrllden 8
01 de Westhoek
(winnaar)
02 Terschelling

Stand zaalvoetbal
01 Noord Hebostone 6 10-27 65-19
02 Spikerboor'87 10-27 67-27
03 Haskerland 6 10-15 47-37
04 Heerenveense B.4 10-18 38-27
05 G.A.V.C.5 10-18 41-38
06 G.A.V.C.7 10-13 38-4.3
07 Joure 3 10-10 53-58
08 Read Swart .1 1O-9 27-48
ogApollo-Engineering í 9-2 26-60
10 lmsum 2 9-1 31-76

8-18 16-5

7-14 16-9

4



Sc hcncdsreehtcrs gevraagd
MEDEDELING MEDEDELING
MEDEDELING MEDEDELING
Oproep aan alle
seniorenspelers!!!ll

Dê jeugdteams hebben dringend
behoefte aan scheidsrechters bij al
hun thuiswedstrijden. Tot op heden
moeten vaak de leidêrs zelÍ alle
wedstrijden Íiuiten en vlaggen,
waardoor zij hun teams njet kunnen
coachen (begeleiden).
ln het kader van ons jeugdplan
(onderdeel van het gehele
beleidsplan, waar iedereen mee heeft
ingestemd op de Algemene
LedenveÍgadering) vindt het
jeugdbestuur het uiterst belangrijk dat
de leideÍs hun aandacht kunnen
besteden aan het coachen en
begeleiden van hun team, waardoor
de teams beter zullen gaan presteren.
Wij doen hierbij dan ook een dringend
beroep op alle seniorenleden om ons

van dit probleem te verlossen.
Het is de bedoeling dat er voor elke
maand een roosler wordt gemaakt
(deze wordt gepubliceerd in ons
clubblad) waarop staat vermeld wie
welke wedstrijd(en) dient te fluiten.
Wanneer alle seniorenleden zich
beschikbaar stellen, komt dit neer op
een paar keer fluilen per volledig
seizoen. Bovendien leert u ook beter
met de spelregels om te gaan, zodat
u ook meer plezier in het voetbalspel
zult krijgen.
We hebben de mogelijkheid
gecreeërd om uw vooíkeur op te
geven welke jeugdleams u zou willen
Íluiten. lilocht u het Íormuliêr niet
inleveren, dan gaan wij ervan uit dat
u berêidt bent om alle teams weleen
keer le fluiten en wordt dan ook als
zodanig ingedeeld. Wij rekenen op
een ieders medewerking, zodat wij
onze talentvolle jeugd niet leleur
hoeven te stellên!!!l

F van der Veer Bokaail
Naam
W.van Kalsbeek
J.Braaksma
D.Westerhoven
P.Poepjes

H.Ament

S.Veenstra
H.Veerman

M, Nkasa

B.Oosierbaan
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
Tweede

Derde
Vierde

Vierde
Vierde
Derde
Eerste

Eerste

Eerste

Tweede
Derde

Doelounten
1.,

12

10

10

b

o

6
o

6

5

5

5

5

5

4

\)

2
2

H.Nieuwland

W.Huisman

P.A.Kalsbeek
S.Oosterbaan

J.Tisma
G.van Kalsbeek

J. Hoekstra

J.Witteveen

H.Vink
B.Jelsma

H.v/d.Krieke

J.Wierda
J.Poepjes
L.Hamburg

J.Bethlehem
M.KleeÍstra

J.de Boer

H.Akkermans

M.Hiemstra
Fl.Boonstra

K.Veld
M-v/d Meulen

Onderstaand strookje gaarne y9!)!
í7 FEBRUARI inleveren bii Sioke
vink Eastein 6 oÍ tijdens een training
of wedstrijd in de voetbalkantine.

Geeft de voorkeuÍ om de volgende
teams wel eens te Íluiten:

0 A-junioren
0 C-junioren
0 D-pupillen
0 E-pupillen
0 F-pupillen

NoGMAALS: INLEVEREN vOoR 17
FEBRUARI!!!!!

Vierde
Eerste

Eerste
Eerste

Eerste
Tweede
Tweede
Tweede
Tweede
Tweede
Derde

Derde
Derde

Derde

Dêrde
Vierde
Vierde

Vierde
Dames

Dames

Dames
Dames

2

1

1

1

1

1

1

1

1

'I

1

,l

.t

1

1

1

1

I

1

'I

1

1



Nncuws van de Redaatf,e

JEUGDVOETBALDAG IN

HEERENVEEN.

Wie nog nooit in het prachtige Abe

LenstÍa Stadion is geweest, krijgt
nu de kans. Op zaterdag 1 juni

1 996 vindt dê Nationale

Jeugdvoelbaldag plaats in

Heerenveen. Op het programma

slaan weer de finale van de
landelijke competitie voor B-
junioren en een ere-wedstrijd voor
dê Nederlands kampioen bij dê A-
junioren tegen een
gerenommeerde buitenlandse
tegenstander. Zoals gebruikelijk
wordt er ook nog gezocht naar een
aantrekkelijke jeugdinterland. Op
de laatste Jeugdvoetbaldag in de
Kuip in Rotterdam (waar ook de
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

lieÍst 7-1 aÍdroogde met werkelijk
schitterende doelpunten. lnmiddels
hebben we weer de mogelijkheid
om naar dit Íestijn te gaan. Alle
jeugdspelers van 12tlm 17 iaat
hebben een opgaveÍormulier
ontvangen die ze uilerlijk 1 februari

bt hun leider moeten inlevêÍen.
Aanmeldingen die na 1 februari
binnenkomen worden niet meer
gehonoreerd, aangezien we ons
als veÍeniging z.s.m. moeten

aanmelden, want vol is vol!!1.

de jeugdcommissie.

BELANGRIJKE DATA V.V.

OLDEBOORN.

ZatêÍdag 10 íebruari
Stagedag FÍiese Selektie "onder
13" + Keeperstraining D-Pup-

13.00 tot 16.00 uur

Donderdag 22 Íebruari
OudeÍavond 20.00 uur in de

kantine.

VÍiidag 19 april
Klaverjassen om de beker bij

Moeke de Bruin 20.00 uur.

Dinsdag 30 apÍil
Oranie spektakel. Grote sportdag

i.s.m. Oranje Nationaal.

ZateÍdag 1 iuni.
Nationale Jeugdvoetbaldag in het
Abe Lènstra Stadion te
Heerenveen.

Vriidag 20 septembeÍ
Algemene ledenvergadering in de
kantine. aanvang 20.00 uur.

WIJ FELECITEFIEN IN FEBRUARI

Jorrit Bergsma

Marline Huisman

Ate Bergsma
Nynke Akkerman
Henrico Veerman

Marieke Wobma
Germ Eize Bouma

Kees v/d Velde
Jalmar Anthonisz
Johannes Poepjes

Nico Veld
Johannes Brouwer

Louw Visser
Hein Knol
Jan de Jong

Johannes Poepjes

Wim Bethlehem

Jan v/d Woude

Rina BoonsÍa

1Íebruari 10 jaar

l februari 16 jaar

2 Íebruari I3 jaar
2 februari 15 jaar
2Íebruari z9iaaÍ
4 Íebruari 16 jaar

5 februari 15 jaar

8 februari 42 jaar

13 Íebruari 16 jaar
'15 ÍebÍuari 30 jaar

16 Íebruari 12 jaar
16 Íebruari 43 jaaÍ
16 Íebruari 53 jaar

19 februari 77 jaar
20Íebruari 45 jaar

21 lebruari 22 jaar

25 Íebruari 39 iaar
28 februari 33 jaar

29 Íebruari 16 jaar

Hierbij veÍzoekt de redaktie geboortekaartjes/ovêrlijdingsberichten e.d.

m.b.t. de voetbalclub (bestuur) in te leveren op Swetlebuorren 29
Oldeboorn

(Harm Oosterbaan).



Wedstrusdprogrannmna
BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST

DE LEIDER BELLEN, DAARNA DE

WEDSTRIJDSECRETARIS (AANGEZIEN DEZE

LAATSTE ANDERS EEN "TELEFOONOOB"
KRIJGT!!). WAARVAN AKTEI!!

FVB-TNFOLIJN 058-2671615 (DTVERSE INFO VrA
CASSETTE)

OEFENWEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN
V.V.OLDEBOORN.

Donderdagochtend 16 mei toernooi voor C-jun. te
Akkrum

Donderdagmiddag 16 mei toernooi voor A-jun. te

Akkrum

Vrijdagochtend 17 mei toernooi voor D-pup. te Akkrum
Vrijdagmiddag I7 mei toernooi voor E-pup. te Akkrum

Vrijdag 17 meí toernooi voor het vierde te Boorbergum

Zaterdag 18 Mei toernooi voor Dames in Houtigehage

Zaterdag 25 Mei toernooi voor C-Jun. te Ti.inje

Vrijdag 31 mei toernooi voor D-pup.(7-tal). Aengwirden

Zaterdag 1 juni toernooi voor F-pup. Aengwirden

Zalerdag 1 juni toernooi voor E-pup. Aengwirden

Zaterdag 1 juni toernooi voor C-jun. Aengwirden

zaterdag 1 Juni toernooi voor Dames in Terwispel

Dinsdag 13 Augustus Oldeboorn 1 - Boornbergum 1

19.00

Zaterdag 17AugustusOldeboorn 1 - D.W.P. I 19.00

Vr4dag 23 Augustus Akkrum 1 - Oldeboorn 1 19.00

Zondag 25 Augustus Bakhuizen 2 - Oldeboorn 2 14.00

Dinsdag 27 Augustus Oldeboorn 1 - Oldeboorn 2 19.00

WEDSTRIJDPROGRAM MA W OLDEBOORN
3 FEBRUARI/1 1 FEBRUARI

ZATERDAG 3 FEBRUARI

107 0519 OLDEBOORN A1 -OUDEHASKEAl 14.00
J.HUTTEN

313 0631 WOLVEGA C3 - OLDEBOORN C1 9.30
706 0682 DE BLESSE 2 - OLDEBOORN DA 1 14.00
ZONDAG 4 FEBRUARI

801 1516 TEHSCHELLING 1 - OLDEBOORN 1 14.00
S.ALMA

818 1603 RENADO 4 - OLDEBOORN 2 12.00
823 2271 oLDEBOORN 3 - G.A.V.C 7 1 l.00
822 2270 OLDEBOORN 4 - AKKRUM 5 1O.OO

ZATERDAG 1O FEBRUARI

107 0516 BALK A2 - OLDEBOOBN A1 12.45
313 0632 OLDEBOORN Cl - HEERENVEENSE B. C2
12.00

706 0685 OLDEBOOBN DA1 -SPORTVEBEENTl
14.00
ZONDAG 1 1 FEBRUARI

801 1513 OLDEBOORN 1 - TERSCHELLIMG 1 14.00

J.H.LUKKES

823 2271 BAKHUIZEN 4 - OLDEBOORN 3 12.30

822 2267 F.V.C 6 - OLDEBOORN 4 1 0.00

DINSDAG .13 FEBRUARI DE TWINE GHOUW
019 G,A.V.C. 5 - APOLLO-ENGINEERING 1 22.20
J. BOEBSMA
MAANDAG 19 FEBFIUABI UTINGERADEELHAL
AKKRUM

019 APOLLO.ENGINERING 1 - HASKERLAND 6 22,00
J.H.VAN DIJK

7



Bflessureprcvcntfle
BLESSURE PREVENTIE.

ln het kader van blessuÍe oreventie
behandelen we deze keer korl
enkele belanoriike aspectên die bij
een traininqkomen kiiken.
* Controleer voordat de speleÍs er
zijn de benodigde maiêÍialen zoals
ballen. doelties en oÍ ie bii de
EHBO-kist kunt komen ístaat in de
bestuurskamer oo de kast). De
lrainer is dus altijd als eerste
aanwezigl

' Zijn er genoeg ballen voor de
spelers? Zijn de ballen goed

opgepompt?

'Zijn er genoeg pilonnen?
* Heeft iedere speler de juiste
(warme, beschermende) kleding
aan?
* GeeÍ aan wat de inhoud van de
training zal zijn (maak duidelik wat
er gaat gebeuren.

' Hebben de spelers door wat eÍ
van ze verwacht wotdt? Weet
iedereen wat ze gaan doen?
* Doe de warming up gezamenlijk.

Wijs iemand aan die de leiding geeft
bij de warming up.
t Houd rekening met de juistê

belasting (zware en lichte
oeÍêningen afwisselen)

* ceeÍ veel herhalingen (spelers
doen dan veel ervaring op)
* Zorg êrvoor dat de oeÍeningen niel
te lang duren (op tijd stoppen).

'ZoÍg voor een juiste verhouding
rusvarbeid (rust is net zo belangrijk
als inspanning).
* ZóÍg ervooi dai de spelers niet te
lang stilstaan.

' Geef oeÍenvormen die een direcle
relatie hebbên met het spel, dus
geen voelbalvreemde vormen zoals
bokspringen etc.
* Als er in de lraining wordt
gespeeld, speel dan ook volgens de
spelregels. Bij overtredingen kan de
lrainer desnoods e€n denkbeeldige
gele oÍ zelÍs rode kaart geven.
* Let speciaal op de jutste

technischê uitvoering bij duels
(tackle, slidings, loopduels, jagen op
de bal, tegenstande[ vastzetten, bal
atschermen).
* De trainer leert de spelers te
spelen naar de bedoelingen van het
spel: bij het maken van een

overtreding wordt dit zeker niet
gerealiseerd!!l
* Voer na de training een
gezamenlijkê cooling down uit.
* Maak gezamenlijk aÍspraken voor
de komende wedstrijd/training.

* Na afloop van iedere
wêdslrijd/training wordt er door
iedereen gedouched (gaat ook
iedereen onder dê douche met
badslippers aan? Dit i-v.m-

badschimmels!!)
* Worden de kleedkamers netjes
achtergelaten en is er eventueel
een corveeschema? Geen kleding
vergeten? AÍval in de
prullenbakken gedaan?

Dit waren enkele punten die
bekekking hêbben op de training.
Volgende keer behandelen we het
coachen door de trainer/coach.

. piel.

De EHBO was afgesloten, maar
door de autoteleÍoon van een
vader, kwam de ambulance toch
nog op tijd.

Op de bank zit je altijd buitenspel.

Hoe vertel ik het mijn baas dai ik
weer geblesseerd ben?

'n voetbalblessure vervelender
dan ie denkt!!!!

I



Sponsorhoekle
KOOPT BIJ ONZE
ADVERTEEBDERS!! !

ADVERTEREN DOËT
VERKOPEN! !!

Wilt u ook eên advertentie in ons
clubblad plaatsen?

Neêm gerust even contact op met
Jan v.d. woude tet. 631772

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN
1 99.t-1995 V.V. OLDEBOORN.

De volgendê bedrijven hebbên dit
seizoen reeds een bal aangeboden
voor een wedstrid van Oldeboorn
1. Waarvoor uiteraard onze
hartelijke dank.
'Anne Nijdam Oldeboorn (onze
trouwstê supporter)
* Smulboetiek CaÍetaÍia 't Anker
Aldeboarn
" Fa. Y. Fiodenburg Aldeboarn
* Hotêl Goerres Aldeboarn
* Café Moeke de Bruin Atdêboarn
* Jaap van deÍ Meulen
t L. Visser & Zn. lnt. Transport
. Knol B.V
' M.D.M. Service
' Drukkerij de Jong
* Willem Scholte
* Van Elst en Oostêrbaan
. Been Assurantièn B.V.

Wilt u in de loekomst ook een
wedstrijdbal schenken voor een
thuiswedstÍijd van Oldeboorn 1

dan kunt u dit melden bij Jan v.d.
Woude tel. 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
wedstrijdbat kost u l. 100,-
Hiervoor ontvangt u van onze
penningmeester een nota, die
belastingtechnisch weeÍ aÍtrekbaar
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. BÍothers Booze (Johan, FoeloÍ

en Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (tijkt mij duidêtijk)
5. Bogra Soorts (de maker van de

bordjes)
6. Zico (Binne Oosterbaan)
7. Jossie (Janco Voolsha)
L Meesterzuiper (Jan Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel

duidelÍjk)
10. Katje (Harm 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. Lillehammer '94 (een
weddenschap)
15. T.G.V. (fransport croup Vatk)
16. W.A.S.H. and co (Wi êm,
August, Sietsè en Harke)
17. D.V, Trofee (Douwe Venema)
18. Nintendo Jentje (Jentje
Akkerman)
19. WK 94 (Weddenschap WK
voêtbal 1994)
20. Calimero (Gerke van Kalsbeek)
21. de Heavy's (Sibte, Henk, Euert
en FloeloÍ)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse
Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlêhem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25- Frankie Boy (Frank van
Warmerdam)
26. A+3xH te A. (het andere caÍé)
27. Wobma Fourages (duidetijk Iijkt
mu)
28. Anne Nijdam (de trouwste
supporte0
29. Black & White (Marcet en Jikke)
30. Wy passe net op sa'n buordsje
(CathaÍina, Anet, Anet, Bea)
31 . lt Boarnstêr Kwartet ( Ook een
weddenschap WK voetbal '94)
32. Têgelbedrijf Roet HoÍstede
Aldêboarn 05663- Í 645
33. Marten de Ml]s (alias Wichard
Postma)
34. "Do Kachel, lk ek kachet',
(Jubbega 5)
35. M. Platfisk (Melle dê Haan)
36. lk! hoef niet op zo'n bordje (Frida
Haspels)

37. Hamburger (Lêo Hamburg)
38. Baas Klaas (Klaas Akkermans)

WIE VOLGT?!?!?

Opgeven kan bij Binne Oosterbaan
tel. 1768.
De kosten bêdragen 100,"- voor een
heeijaar- Het geld wordt binnen de
verênigjng besteed voor "goede
doelen". Er is het afgelopen seizoen
o.a, een nieuwe stofzujger, een
kalkwagen, ca. 30 nieuwe ballen,
stof voor nieuwe cornêrvlaggen, een
andere aÍwasmachine en een
koffiezetapparaat voor aangeschaÍt.

RECLAMEBORDEN V.V.
OLDEBOORN

- MDM SERVICE
OLDEBOORN/SNEEIíHARLING E
N
. JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
. AUTOSPUITBEDHIJF ELZINGA
IBNSUM
- AUTOBEDRIJF W. V.D. KBIEKE
- FRIESLAND BANK
. RABO BANK
- HOTEL GOERRES OLDEBOORN
- M. URFF OLDEBOORN
. BOUWBEDRIJF F. DE VRIES
OLDEBOORN
. CORA AUÍOMATISERING
OLDEBOORN
- FLUID SYSTEMS DRACHÏEN
- CAFE MOEKE DE BRUIN
OLDEBOOBN
- FA. RODENBURG OLDEBOORN
. AFK EN REAU OLDEBOORN
- DURKJE'S TSIISHUSKE
OLDEBOORN
. TRANSPORTBEDRIJF L- VISSER
OLDEBOORN
- WILT U OOK EEN
RECLAMEBORD BEL 05663.1 772
- HORA OLDFBOORN
- APOLLO ENGINEERING
. ROEL HOFSTEDE VAKKUNDIG
TEGELWERK

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


