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Uffi de bestuurskanner
MEDEDELING MEDEDELING MEDEDELTNG MEDEDELING
Oproep aan alle seniorenspelers!!! ! !

De jeugdteams hebben dringend behoefte aan scheidsrechters bij al hun
thuiswedstrijden. Tot op heden moeten vaak de leiders zelf alle wedstrij-
den Íluiten en vlaggen, waardoor zij hun teams niet kunnen c-oachen
(begeleiden).
ln het kader van ons jeugdplan (onderdeel van het gehele beleidsplan,
waar iedereen mee heeft ingestemd op de Algemene Ledenvergadering)
vindt het jeugdbestuur het uiterst belangrijk dat de leiders hun aándacht
kunnen besteden aan het coachen en begeleiden van hun team, waardoor
de teams beter zullen gaan presteren.
wij doen hierbii dan ook een dringend beroep op alle seniorenleden om 9
ons van dit probleem te verlossen.
Het is de bedoeling dat er voor elke maand een rooster wordt gemaakt
(deze wordt gepubliceerd in ons clubblad) waarop staat vermeld wie welke
wedstrijd(en) dient te Íluiten.
wanneer alle seniorenleden zich beschikbaar stellen, komt dit neer op
een paar keer Íluiten 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 voorkeur op te geven welke
jeugdteams u zou willen Íluiten. Mocht u het Íormulier nietinleveren, dan
gaan wij ervan uit dat u bereidt bent om alle teams wel een keer te Íluiten
en wordt dan ook als zodanig ingedeeld. wij rekenen op een ieders_ mede-
werking, zodat wij onze talentvolle jeugd níet teleur hoeven te stellen!!!!
onderstaand strookje gaarne vooR 1B MAART inleveren bijsipke Vink
Eastein 6 of tijdens een training oÍ wedstrijd in de voetbalkaniine.

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

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

KOPIE
INLEVEREN

VOOR
MAANDAGAVOND

20.00 uuR
redaktieadres

Harm Oosterbaan

swettebuorren 29



Nneuws over. de trannnng

TRrEST.....TRlEST......TRlEST.....

Het is donderdagavond 1 Íebruari
20.30 u. NormaalgesProken had
ik op dit moment oP hettrainings-
veld moeten staan,
maar..............er waren helaas
(maar) weer eens 4 sPelers! die
het uiteindelijk nodig vonden om

de gang naar het trainingsveld te

maken. Daar stond tegenover dat
er wel 3 trainers! aanwezig waren
om hun kostbare vrije tijd te sPen-
deren aan de v.v. Oldeboorn' Het
moge duidelijk zijn dat het zo
absoluut niet verder kan! Als de

heren van de A-junioren en de B'
selectie menen dat er niet meer
getraind hoeft te worden oP don-
derdagavond, dan willen wijdit als
trainers wel graag weten, zodat wij

op donderdag ook lekker thuis bij

de buis kunnen bliiven zitten. Feit
is overigens wel dat sedert
december ook al niet meer oP

dinsdagavond wordt getraind door
de meerderheid van deze sPelers,

en onze hoofdtrainer dan ook
terecht besloten heeft om oP dins-

dagavond een uurtje later uit
Heerenveen te vertrekken om
gelukkig wel een enthousiaste A-
selectie te trainen. Om nu het
excuus te gebruiken dat koning
winter hoogtij viert en het geen

weer is om te trainen gaat niet oP,

want er waren genoeg dinsdagen
en donderdagen dat er wel dege-
lijk getraind kon worden oP wel

een hard, maar vlak trainingsveld.
Overigens zijn we na de training
van vanavond dan ook voor de

zekerheid maar eens langs de ijs-

baan geÍietst om te kijken of de
rest van de spelers misschien een
baantje aan het trekken waren,
maar helaas ontdekten we ook
daar maar ongeveer 5 schaatsers'
zodat het grootste gedeelte ook
daar niet was. Ook wordt er door
bijna niemand (uitzonderingen
daargelaten) afgezegd voor een

training (maar daar hebben we het

al vaker over gehad). De c'onclusie
is op dit moment echter wel dat

alle 4 trainers op donderdagavond
straks liever hun tijd gaan besteden

aan de cursus Jeugdvoetbaltrainer
die ze (samen met Siete) m.i.v.5
Íebr. volgen op maandagavond. Het

enthousiasme bij het grootste
gedeelte van de sPelersgroeP is

dusdanig ver te zoeken dat het voor
ons in ieder geval geen zin meer

heeft om hier nog enigerleivorm
van energie in te steken. De groeP

moet dan ook niet vreemd oPkijken

dat wij als trainers straks ook een

keer "zomaar" niet op komen dagen

en jullie je .... maar redden' Om nog

maar eens aan te geven hoe de

trainingsopkomst vanaÍ de 1e Vm
de 22e training is geweest volgt

hieronder de oPkomst. Ga er maar

eens lekker voor zitten en hou u
goed vast aan de stoel......en trek

wk. 21 2 sPelers (niet getraind)

wk.22 4 spelers (niet getraind)

Van de A-junioren en de B-selectie
kunnen er ca.28 sPelers komen. Er

is echter ook wel eens met gastspe-

lers getraind (A-selectie oÍ 3e elÍ-

tal). óeze spelers zijn in l'
bovenstaande tabel ook nog mee-
gerekend, zodat het beeld zelfs nog

iets vertekend is. Feit blijft echter

dat de groep heel gretig uit de stan-
blokken ging tot aan de winterstop.
Vanaf november (2 weken met de

kerstdagen waren er geen trainin-
gen) is de opkomst (m.u.v. wk. 20)

allerbelabberst te noemen.
Hopelijk is er met het uitkomen
van deze editie van het clubblad
enige verandering gekomen in de
opkomst. Zoniet, dan zullen de
gevolgen wel merkbaar zijn oÍ

worden.
Het wachten is op betere tij'
den.......op jullie dus!

Namens de 4 trainers oP donder-
dagavond,

hxuw conclusiesl
wk. 1 14 spelers
wk. 2 16 spelers
wk. 3 19 spelers
wk.4 18 spelers
wk.5 18 spelers
wk.6 19 sPelers
wk.7 2O spelers
wk. I 19 spelers
wk. 9 17 spelers
wk. 1016 spelers
wk. 11 14 spelers
wk. 12 15 spelers
wk. 1314 spelers
wk. 141'5 spelers
wk. 15 13 spelers
wk. 16 21 spelers!
wk. 17 niet getraind,
wk. 18 6 spelers
wk. 19 6 sPelers
wk. 20 12 spelers

ffi
geen opkomst



Stel volgens de formule je eigen
drie geldprijzen.

PREI LOTERIJ
EERSTE RONDE

lotnummer vast en kom

1e prijs: aantal deelnemers x f 2,--
2e prijs: aantal deelnemers x / 0,50
3e prijs: aantal deelnemers x f 0,25

Prijs per lot in de eerste ronde ï 10,-
De eerste ronde loopt t/m 31 maart 1996. Deelnemers aan de eerste ronde kunnen in àé nveeae ronde een extra
lot van / 25,- inleveren tot in de rust van de voorlaatste thuiswedstrijd van het eerste elftal van W Oldeboorn.
Nieuwe deelnemers betalen dan / 35,-

FORMULE:
Oldeboorn 1 op ranglijst bij einde competitie

in aanmerking voor één van de

Plaats van VV n
x

Doelpunten vóór

[]

[]
x

VV Oldeboorn 1 aan einde competitie

[]
LOTNUMMER

Aantal punten van

Het lotnummer dat de werkelijlóeid het dichtst benaderd wint de prijs. Brj meerdere yinnaars beslist het
aantal juiste veronderstellingen in de formule. Tenslotte kan het lot beslissen. Bekendmaking na afloop van
de laatste competitiewedstrijdin de kantine van W Oldeboorn (ook bij uitwedstrijd).
Naam.
Adres.
Telefoon.

Inleveren uiterlijk op 31 maart bij een van de bestuursleden

Onwangstbewijs.
Naam. .....Adres

3

Betaald: (handtekening bestuurslid).

Lotnummer



Met bijgaand formulier kunt u meedoen aan (weer) een unieke loterij van de VoetbalVereniging
Oldeboorn.
Het formulier wijst u de weg.
Uniek is het feit dat u zelf uw eigen lotnummer bepaald.
Met behulp van de huidige stand van zaken in de competitie van ons eerste elÍtal neemt u zelf
het lot in eigen hand.
Deelnemers kunnen tegen het eind van de competitie hun kans om te winnen vergroten door
een tweede (duurder) lot te kopen.
Beide loten doen dan volledig mee in de uiteindelijke trekking.
Maar nogmaals het formulier wijst u de weg.

Scheur uit het formulieÍ en lever het uiterlijk 31 maart in bij een thuiswedstrijd in de
bestuurskamer oÍ bij een van de bestuursleden thuis (na 19.00 uur).

Evert Fokkema, S. de Grootstrjitte 18
Piet Tysma, S. de Grootstrjitte 26
Binne Oosterbaan, Ds. Nieuwoldstrjitte 12
Harm Oosterbaan, Swettebuorren 29
Jelle Teunissen, Swettebuorren 19
Haiko van Dijk, J. Douwemastrjitte 33
Kees van der Velde, Braksdyk 2
Haaije ván der Heide, Weaze 51

Stand van de competitie op dit moment 
12

01 DE WESTHOEK
02 TERSCHELLING
03 WARGA
04 ZANDHUIZEN
05 HAULERWIJK
06 OLDEBOORN
07 OLDEHOLTPADE
08 UDIROS
09 T.F.S.
1O AENGWIRDEN
11 LANGEZWAAG
12 SPORT VEREENT

13-25 22-11
11-23 25-14
12-22 23-16
1'2-20 19-15
13-24 27-27
12-18 29-21
13-18 26-36
12-14 24-19
12-14 20-19
13-10 14-22
11-8 17-34
12-7 15-27

Oldeboorn moet de volgende wedstrijden nog spelen:
THUIS:
TERSCHELLING
WARGA
HAULERWIJK
OLDEHOLTPADE
UDIROS
AENGWIRDEN
UIT;
DE WESTHOEK
TERSCHELLING
ZANDHUIZEN
T.F.S.

4



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

Oldeboorn 1C deed in het seizoen
1983-84 prima mee en eindigde
mel28 punten uit 18 wedstrijden
achter Nieuweschoot 2C eervol
als tweede op de ranglijst. Deze
laatste ploeg verspeelde slechts
drie punten en moesten o.a. in
Oldeboorn een veer laten (uitslag
3-3). Na een aanvankelijke 2-0
achterstand wist men via een 2-3
overwinning Wl "uit de beker,'te
stoten. Vervolgens een sensatio-
neelgebeuren tegen CWO. ln de -
laatste minuut wist men langszijte
komen om zich daarna bedreven-
er te lonen in het nemen van straÍ-
schoppen. Achteraf bleek dat er
geen dispensatíe voor doelman
Th. Roggendorf was aangevraagd
en werd de wedstrijd ongeldig ver-
klaard. OÍ er later alsnog is
gespeeld wordt mij niet duidelijk,
maar een volgende ronde kwam in
ieder geval niet meer aan de orde.
(18-0 verlies red.)
Men wist tijdens de kompetitie 69
keer het vijandelijke net te vinden
met als uitschieter de allerlaatste
wedstrijd tegèh het onderaan-
staande Langezwaag, welke met
14-0 werd gewonnen. Keeper
RoggendoÍ mocht het als veld-
speler proberen en scoorde een
stuk oÍ acht keer. Uit een staatie
betreffende de trainingsopkomst
bleek dat C.Reitsma geen enkele
keer had verzuimd en ook
J.Tijsma,
Th. Roggendorf ,S.Oosterbaan en
Jan Visser weinig trainingen had-
den overgeslagen. Het zal geen
toeval zijn dat deze jongens de
komende jaren allen hun opwach-
ting in het eerste zouden maken.
De overige spelers waren
W.Veltman, R. Kooistra, R.J. de
Vegt,J.Teunissen, R. Eijzenga, L.J.
Weidenaar, M. Dam, F.van
Warmerdam, H. Bouma, H.v.d. Meul
en en W.Vink. Bijna nog vergeten
de leiders te noemen, maar dat
waren Piet Tijsma en (kiekes bij)

Riekes Brouwer.

De D-pup. brachten het met 22
punten uit 18 wedstrijden tot een
verdienstelijke vijÍde ptaats. FFS
werd kampioen in hun aÍdeting,
maar ging in Oldeboorn welmet
3-0 kopje onder. Ook de nummers
twee en drie van de ranglijsi lieten
bij ons steken vallen. De grootste
overwinning betroÍ een 7-1 tegen
DelÍstrahuizen, met vijÍ doelpun-
ten van S.Akkerman. Bijdeze
groep was het J.Schiere, die op
geen enkele training ontbrak.
Andere spelers waren o.a. S.de
Roos, L. K. Poepjes, R.Jelsma,J.Vo
olstra,
E.Quarré, F. Goerres,X.Ondenrvate
r,S.K.de Jong,C.Brandinga en de
beide v.d.Vlugten. De moeders
van Floelof en Janco speelden
voor leidster,

Zeer sterk voor de dag kwamen
de E.pup., maar hoewel ze veruit
de meeste doelpunten (91!) in hun
kompetitie scoorden moest men
toch met vier punten achterstand
op Nieuweschoot 2 met de twee-
de plaats genoegen nemen.
Vooral Arjen Veenstra en Eeltje
v.d.Woude, wiens grote broer de
leiding had, hadden het vizier nog-
al eens op scherp staan. Er vielen
o.a. overwinningen met de cijfers
15-0 en 14-0 te noteren. De spe-
lersgroep bestond verder uit
Joh. Poepjes,J. H. HoÍstra,J. P.van
Steinvoorn,D.J.
Tamminga,R.van
Warmerdam,W. Huisman, L, Hoeks
tra,H.vd.Krieke,S.
Zwaagstra en D.P.de Vries.

Toch viel er dat seizoen nog een
kampioenschap te bejubelen en
daarvoor zorgden de allerklein-
sten, t.w. de F-pup. Had Tijnje hen
een eerder jaar nog dwars geze-
ten, thans werd in die plaats mid-
dels een 0-6 overwinning de titel
binnengehaald en kon de drum-
band weer in aktie komen. Ook
deze knaapjes kwamen soms tot
monsterscores, waaronder een 0-

17 bijWispolia. Aileen Sporr
Vereent slaagde erin Oldeboorn
een nederlaag toe te brengen. De
trotse trainer heette Jan de Jong
en de begeleiding was in handen
van Jikke Veenstra en y.Waringa,
Een greep uit wat betreÍt de spe-
lersnamen:
H.ldsinga,P.A. Kalsbeek,
H.deVries,W.Noppert,
P. Poepjes,Siete Veenstra,
H.Veerman,J.van Praag,
D.Veneklaas,U. Diikstra en de
tijdens het seizoen gestopte
T.Quarré.

Het jeugdbestuur bestond uit
voorzitter Jolle v.Kalsbeek, secr.
J.Quarré alsmede H.Oosterbaan
en P.Tijsma. Deze beide laatsten
namen ook de training van de A-
jun. Vm de D-pup. voor hun reke-
ning. ln het "grote" bestuur
maakte voorzítter H. Brandsma
plaats voor J.v.d.Veen en nam t
J.Otter de aÍd. Jeugdzaken over
van T.v.d.Meer. Ook H.Hartmans
(secr.) dacht er aanvankelijk mee
op te kunnen houden, maar zijn
opvolger en ook voorganger
J.Milnheer haakte wegens privé-
redenen weer af en Harke zou
nog jaren de klos zijn. W.Tijsma-
Hoekstra had aan het begin van
het seizoen al de toto/lotto-admi-
nistratie overgenomen van de
fam.Vink. De schutjasbeker kwam
in het bezit van M.Meester. Een
op touw gezette snertaktie bleek
hier en daar nogalwat gevolgen
te hebben. Veel gedoe was er ook
over de wederopbouw van de
kantine en de vereniging onder-
vond weer eens aan den lijve wat
ambtenarij inhield. Tenslotte werd
er nog besloten dat voortaan alle
teams in het wit (met zwarte stre-
pen) zouden gaan spelen. Op zijn
beurt heeÍt Koos besloten dat hij
er voor de rest van dit seizoen het
zwijgen toedoet en zien in de toe-
komst wel eens verder. Eerst
dient er energie voor de grote
voorjaarsschoon maak te worden
verzameld.



ilnterfgoetge

ln onze rubriek "lnterÍjoetje"
Naam: Eeltje vid Woude
Geboren: 29-06-73
Burgerlijke staat: samenwonend
Schoenmaaten merk: Buddys schoenenreus43
Speelt in: train alleen maar
Gespeeld in: Oldeboorn 1 en2
Roken/alcohol: ja zeker l!!
Kan sex voor de wedstrijd:

Beste boek: de Kameleon
Beste Íilm:
Beste acteur en/oÍ actrice:
Lievelingskost: gehaktbalvan mem
Hobby's:

Mooiste man en/oÍ vrouw: AnitaWitzier
Favoriete club: Sc Heerenveen
Favoriete club buitenland: Arsenal
Favoriete speler: Patrick Kluivert
Favoriete trainer: Foppe de Kip
Welke club wordt dit jaar landskampioen: AJAX
Welke clubs degraderen dit seizoen: Volendam/Utrecht
Beste scheidsrechter: van der Ende
Slechtste scheidsrechter:
Favoriete tv-programmar The Dukes oÍ Hazard
Favoriete tv-presentator: Harry Vermeegen 

:

Kwalvan de tv: Hans v/d Togt
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Slechtste muziek:
Favoriete andere sport:

Ondersóatte voetballer: ' ,

Overschatte voetballer:
Hoogtepunt: zo vaak mogelijk
Dieptepunt:

Ambities voor de toekomst:
Beste kran{tijdschrift:
Slechtste krant/tijdschrift:
Een hekel aan: kou
Bewondering voor:
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:

s38
Jack Spijkerman
alles behalve klassiek

bowlen

Henk Mug

Siem Willem

de nieuwe revu
de telegraaÍ

Johannes Poepjes

spierpijn kweken
mijn spierpijn

6



Nneuws ven de RedaKne fl

BELANGRIJKE DATA
V.V. OLDEBOORN.

Vrijdag 19 april
Klaverjassen om de beker bij
Moeke de Bruin 20.00 uur.

Dinsdag 30 april
Oranje spektakel.
Grote sportdag i.s.m.
Oranje Nationaal.

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

Vrijdag 20 september
Algemene ledenvergadering in de
kantine. aanvang
20.00 uur. .

WIJ FELECITEREN IN MAART

Karin Veld
3 maart 16 jaar
Douwe Hein Akkerman
6 maart 18 jaar

Hierbij verzoekt de redaktie
geboortekaartjes/
overlijdingsberichten/
jubilea e.d" m.b.t. de voetbalclub
(bestuur) in te leveren op
Swettebuorren 29 Oldeboorn
(Harm Oosterbaan).

VRIJWILLIGERS KANTINE
OPGELET!

Sinds kort beschikken we over
een nieuwe thermostaat in de
kantine. Deze moet met de hand
worden bedient. Na aÍloop van de
kantinedienst moet de thermo-
staat dan ook ten alle tijde weer
op 15o worden gezet!!!

KANTINEDIENSTEN.

Wegens omstandigheden trek ik
mij terug uit de kantinecommissie.
Aangezien ik aan niemand van de
commissie zelÍ, miln taak kon
overdragen, heb Ík gelukkig
iemand gevonden, die de rest van
het seizoen de kantinedienstrege-
ling van m'rjwilovernemen. Dit is
Ynskje Poepjes geworden. Dus
als er iets is, voortaan Ynskje bel-
len, tel 631580.
Ynskje alvast bedankt.

Froukje Fokkema.
NIEUWBOUW APOLLO IN
ALDEBOARN.

Het Aldeboarnster teken- en
adviesbureau Apollo Engineering
(HooÍdsponsor van ons zaalvoet-
balteam) verhuist naar een nieuw
onderkomen op bedrijventerrein
Bordego. Het bedrijf, waar nu
twintig mensen werken, verwacht
dat het personeelsbestand op kor-
te termijn groeit tot dertig. De
nieuwbouw vergt een investering
van 1 miljoen. ln augustus moet
de nieuwe behuizing gebruiks-
klaar zijn. Apollo, tien jaar geleden
opgericht houdt zich bezig met
mechanische oÍ elektrotechnische
oplossingen voor de machine-
bouw. Het bedrijÍ richt zich met
name op het bedenken en maken

van bijzondere machines en pro-
duktielijnen. Tot de kring van vas-
te opdrachtgevers behoren onder
meer Douwe Egberts, Nestlé,
Leopack, Mólnycke en BerkhoÍ.

Leiders Senioren/Dameselft al.

ledere laatste dinsdag van de
maand om 21.45 u. is er een lei-
dersbijeenkomst van de senio-
ren/dames teams in de kantine.
Noteren jullie de data even in jullie
agenda's? Er worden nl. geen uit-
nodigingen rondgebracht!

Piet.

TRAININGSPAKKEN
OLDEBOORN 2.

Volgens mijzijn er nu nog steeds
enkele blauwe trainingspakken
van het merk Shiwimet als opdruk
HotelGoerres Aldeboarn in I
omloop. Ondanks een eerdere
oproep ontbreken er nog minimaal
4 van deze pakken. Degene die
nu nog steeds in het bezit is van
een dergelijk trainingspak, wordt
vriendelijk, edocl.r. dringend, ver-
zocht deze in de bestuurskamer te
deponeren. Deze trainingspakken
zijn eigendom van de v.v.
Oldeboorn (HotelGoerres) en het
is niet,de bedoeling dàtw€ ze
privé of tijdens een training gaan
dragen. Dus kom over de brug
met de laatste 4/5 pakken.

Piet.

Jelmer v/d Berg
8 maart 13 jaar
Willem Procee
9 maart 17 jaar
Tjibbe Meester
10 maart 40 jaar
Remco Rijskamp
l2maart 11jaar
Gerard Klijn
13 maart 45 jaar
Monique Hoekstra
14 maart 21jaar
Binne Oosterbaan
16 maart 4O jaar
Erwin Hiemstra
18 maart 18 jaar
Bouke Haspels
19 maart 36 jaar
Jan Bethlehem
22maar1 33 jaar
Rinze de Vries
22maart 33 jaar
Jolle v/d Krieke
24 maarl 9 jaar
Wietse Huisman
28 maart 16 jaar
Ronald Rodenburg
29 maart 13 jaar



Nneuws vem de Redaktne 2

Aktiviteitenprogramma Friese Selektie "onder 14',.
Jeroen Groetelaars is hiervoor wederom uitgenodigd.

20 Íebruarí

18.00 centrale training Harkema
27 Íebruari

9.30 stagedag Leeuwarden

5 maart

19.00 Friesland-Twente Harkema
12 màart

18,30 Friese Sel.-Heerenv. C1 Harkema
25 maart

18.00 speciÍieke voorbereiding Langezwaag
26 maart

19.00 Groningen-Friesland Grijpskerk
9 april

19.00 ' Friesland-Zwolle veld Renado

Vierde
Eerste
Eerste

Eerste

Eerste

Tweede

Tweede

Tweede
Tweede
Tweede

Derde

Derde
Derde

Derde

Derde
Vierde

Vierde

Vierde
Dames
Dames
Dames
Dames

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

P.P.van der Feer Bokaal.

Naam

W.van Kalsbeek
J.Braaksma
D.Westerhbven

P.Poepjes

H.Ament

S.Veenstra

H.Veerman
M.Nkasa

B.Oosterbaan
N.Akkerman

C.Fleitsma

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

Elftal
Derde

Tweede
Vierde

Eerste

Vierde
Eerste

Eerste

Derde
Vierde

Dames

Eerste

Tweede
Derde
Vierde

Vierde
Vierde

Derde

Eerste
Eerste
Eerste
Tweede
Derde

Doelpunten

13

12

12

10

10

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

4
3

3

2

2

2

15 april

18.00

16 april

19.00

30 april

10.00

29 mei

18.15

1 juni

10.00

(Acht bondentoernooi)

H.Nieuwland

W.Huisman
P.A.Kalsbeek

S.Oosterbaan

J.Tijsma

G.van Kalsbeek

J.Hoekstra

J.Witteveen
H.Vink
R.Jelsma

H.v/d.Krieke

J.Wierda
J.Poepjes
L.Hamburg

J.Bethlehem
M.KleeÍstra

J.de Boer
H.Akkermans
M.Hiemstra
R.Boonstra
K.Veld
M.v/d Meulen

specifiekevoorbereiding ????????

Drente-Friesland Havelte

dr. Fadrhonctoernooi Emmeloord

Friesesel.-Leeuward.Cl Leeuwarden

Berghuizentoernooi Enter
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Ouderavond v.v. Oldeboorn
donderdag 22 februari 1996.

Donderdag 22 tebr. j.l. organiseerde
de jeugdcommissie van de v.v.
Oldeboorn al weer voor de tweede
keer een ouderavond voor de
ouders van'ónze jeugdleden. Het
thema van deze avond stond gro-
tendeels in het teken van de jeugd-
opleiding in z'n algemeenheid en
met name de jeugdopleiding binnen
onze eigen vereniging (aan de hand
van ons jeugdplan). Als gastspreker
had de jeugdcommissie uitgenodigd
de heer Luuk Balkenstein.
Laatstgenoemde is HooÍd
Jeugdopleiding bij de s.c.
Heerenveen.
Om 20.'10 u. stak de heer
Balkenstein, voor helaas een niet
geheel uitverkochte zaal, van wal
(de opkomst van de ouders viel
helaas nogal tegen ten opzichte van
de vorige keer).
Aangezien de heer Balkenstein niet
bij iedereen bekend was, liet hij
eerst in het kort zijn proÍcarrière de
revue passeren. Na o.a. gespeeld te
hebben bij Sparta en Feyenoord
werd hij reeds op 26-jarige teeÍtijd
aÍgekeurd voor het spelen van
betaald voetbal. Hij werd daarna
verantwoordelijk voor de jeugdoplei-
ding van Sparta, alwaar hij 6 jaar de
scepter zwaaide. Dat deze jeugdop-
leiding hoog staat aangeschreven,
blijkt uit het feit dat maar lieÍst ca.
7Oo/o valr de jeugdspelers uiteindelijk
de A-selectie van Sparta halen. De
heer Balkenstein werd uíteindelijk
door de voorzitter van de,s,c.
Heerenveen, Riemer v.d. Velde,
naar Heerenveen gehaald, waar hij
dit seizoen dus HooÍd
Jeugdopleiding is. Hierna werd de
organisatiestructuur bij de s.c.
Heerenveen in het kort uitgelegd. Bij
de s.c. Heerenveen organiseert men
zogenaamde "testdagen". Deze
worden iedere woensdagmiddag
gehouden. Uit deze testdagen gaan
iederjaar ongeveer 10 à 15% van
de deelnemers door naar het C1
team van de v.v. Heerenveen (ama-
teurs). Uiteraard zijn er ook veel
afuallers, die dan uiteindelijk weer bij
hun eigen club belanden, maar dan
welde nodige ervaring hebben

opgedaan. De beteren die overblij-
ven trainen 4 keer per week, en
worden 's morgen opgehaald en ,s

avonds weer thuis gebracht met
speciale busjes. De jeugdopleiding
bij de s.c. Heerenveen kost jaartijks
ca. 1 miljoen gulden. Ook is er
maatschappelijke begeleiding bin-
nen de s.c. Heerenveen. ln principe
scout de s.c. Heerenveen in een
straal van ca. 40 kilometer rondom
Heerenveen, maar er spelen
momenteel ook enkele grote talen-
ten uit o.a. de Verenigde Staten,
Rusland en Curagao. Ook de voet-
balschool van Heerenveen staat
momenteel hoog aangeschreven in
Nederland. De heer Blankenstein
gaÍ vervolgens enkele tips om het
jeugdvoetbal bij de amateurvereni-
gingen naar een hoger peil te lei-
den. De clubs moeten vooral
proberen om de spelertjes iedere
dag na schooltijd naar hun complex
te halen en ze daar lekker te laten
voetballen (aan gezien straatvoetbal
in de dorpen niet op veel plaatsen
meer mogelijk is). Laat deze spelers
in een aÍgebakende ruimte (het
liefst boardingvoetbal op een kunst-
grasveld van ca. 20 x 40 mtr.)
zoveel mogelijk partijtjes van 6
tegen 6, 5 tegen 5 of 4 tegen 4 spe-
len. Maak gebruik van grote F/E-
doelen, zodat ze veel kunnen
scoren. Het nut van een boarding is
dat de bal bijna nooit weg is, en er
zodoende ontzettend veel
balbeziVcontact is. Er hoeÍt niet
persé een trainer of een leider bij te
zijn (mag uiteraard wel). Voor de
v.v. Oldeboorn lijkt het echter wel
erg moeilijk om een kunstgrasveld
met een boarding te realiseren,
aangezien de kosten hiervan al
gauw ca. 25.000,-- bedragen. Maar
er is altijd nog de mogelijkheid om in
een hoek van het trainingsveld een
dergelijk veld d.m.v. kalklijnen uit te
zetten. De spelers hoeven geen
gebruik te maken van de kleedka-
mers/kantine e.d. Het enthousiasme
zal al gauw blijken en de spelers
alras hun vriendjes meenemen naar
het voetbalveld. Voor de A-junioren
en B-junioren wordt het al iets moei-
lijker qau leeftijd. Hiervoor dienen
veel nevenaktiviteiten te worden
georganiseerd. Enkele tips waren

o.a. zeiltochten, survivaltochten e.d.
om de groep bij elkaar te houden en
de binding met de club te houden.
Deze teams zijn nl. uiterst belangrijk
voor de aanvoêr van het 1 e en 2e
elftal bij de senioren. Volgende tip
was om goed geschoold kader aan
te trekken oÍ om cursussen te orga-
niserên (de v.v. Oldeboorn heeÍt
momenteel 5 jeugdtrainers die de
cursus jeugdVoetbaltrainer volgen).
De jongste jeugd díent men zoveel
mogelijk te laten voetballen
(partij/spelvormen), maar ook aan-
dacht besteden aan de techniek
(stoppen, dribbelen, passen, kop-
pen etc. alles zowel links als
rechts). Maar toó vooral 4 tegen 4
is een uitstekend leermiddelvoor de
kleinste jeugd. De heer
Blankenstein deelde verder nog
mee dat iedereen woensdagmid-
dag's welkom is op het oude sport-
complex van de s.c./v.v.
Heerenveen waar men trainingen
kan bekijken van de jongste jeugd.9
De s.c. Heerenveen scout op basis
van de "STIM" methode. Dit staat
voor Snelheid/souplesse, Techniek,
lnzicht en Mentaliteit. Met name
snelheid/souplesse op jonge leeftijd
staat hoog aangeschreven in het
scoutingsbeleid. Vandaar ook het
veel spelen in partij/spelvormen in
kleine ruimtes, waardoor er veel
balcontact is, en men snel moet
denken/handelen. Een ander
belangrijk punt was het aantal trai-
ningsuren dat er bij de amateur-
clubs wordt gegeven. Het advies
van de heer Blankenstein was om te
trachten voor ieder team toch tot
twee trainingen per week te komen
(hetgeen ook al in het jeugdplan van
de v.v. Oldeboorn vanaf de D-pup.
staat vermeld). De heer
Blankenstein was in zijn betoog
zeer duidelijk geweest, zodat er
weinig vragen vanuit de zaal kwa-
men. De heer Blankenstein werd
bedankt en kreeg van de v.v.
Oldeboorn een envelop met inhoud,
een bloemetje en een vaantje van
de v.v. Oldeboorn. Na de pauze
was het de beurt aan'het jeugdbe-
stuur om het jeugdplan te evalueren
met de aanwezige ouders.
.leugdvoorzitter Haiko van Dijk gaf
in grote lijnen aan hoever we
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momenteel zijn en wat er in de toe-
komst nog te verwachten valt. Met
name de punten uit het jeugdplan
die wel en (nog) niet goed functione-
ren werden extra belicht. Enkele
reacties uit de zaalwaren o.a. het
rijden van ouders naar uitwedstrij-
den loopt nog steeds niet gestructu-
reerd. Men wordt soms veel te laat
gebeld om te rijden. Het bestuur
zegt toe híervoor een oplossing te
vinden. Er wordt gedacht aan een
schema voor het gehele seizoen,
waarbij we er gemakshalve vanuit
gaan dat het team iedere week een
uitwedstrijd speelt, zodat alle ouders
worden ingepland voor bepaalde
weekenden (ook voor weekenden
waarop oÍ een thuiswedstrijd of in
z'n geheel niet wordt gespeeld).
Mochten deze ouders dan niet kun-
nen rijden, dan dient men zelf voor
vervanging te zorgen. Men weet dan
in ieder geval vroegtijdig wanneer
men moet rijden. De leiders bellen in
de week voorafgaande nog even
met de chauffeurs om te verifiëren
oÍ ze het komend weekend ook rij-
den. Verder werd de vraag gesteld
waarom de ouders niet de resultaten
van hun kinderen onder ogen krij-
gen, terwijl ze wel worden bijgehou-
den. Het voorstel uit de zaalwas
hierop om per elÍtal/team ook één
keer perjaar een ouderavond te
organiseren, waarop dê totale resul-
taten van zowel het team, alsook
iedere individuele speler, kunnen
worden besproken. Ook kunnen er
dan voor het gehele team, inclusief
ouders, betere afspraken worden
gemaakt. Voorwaarde is dan echter
wel dat ook alle ouders daadwerke-
lijk komen. De ouders die nu wel
aanwezig waren vonden dat het
jeugdkader wel wat meer persoonlijk
contact mocht hebben met de
ouders. Nu gaat het nog teveel met
briefjes, die vaak ook nog met de
kinderen worden meegegeven (en
daardoor ook wel eens zoek raken).
Het bestuur zegt toe dit in de toe-
komst te verbeteren. Op de vraag
vanuit hetjeugdbestuur naar de
ouders of men er bezwaar tegen
heeft dat hêt aantaltrainingsuren in
de toekomst wordt uitgebreid, blijkt
dat men hier wel een voorstander
voor is, mits e.e.a. kan vanwege stu-

die en andere sporten. Dit is vanuit
het bestuur geen probleem. Er werd
tevens voorgesteld om tijdens
jeugdwedstrijden video opnames te
maken en deze later aan de kinde-
ren/ouders te laten zien. Dit idee
was binnen het jeugdbestuur reeds
onderwerp geweest op een verga-
dering en zal zeker in de toekomst
een vervolg krijgen. Op,de cruciale
vraag van de hooÍdtrainer oÍ de
ouders wel iets merken van het
jeugdplan waarmee we dit seizoen
voor het eerst werken, werd una-
niem "nee" geantwoord. Hieruit blijkt
dat er voor hetjeugdkader nog vol-
doende werk aan de winkel is. En
men zegt toe dit te zullen doen. De
voorzitter sluit hierna de vergade-
ring en stelt iedereen in de gelegen-
heid om de video van het
indinanenkamp, welke werd gehou-
den in juli 1995, te bekijken.

Demonstratie keeperstraining te
Leeuwarden 2t1-4,1 996.

Maandag 5 Íebruarij.l. zijn 5 jeugd-
trainers van onze vereniging gestart
met de cursus jeugdvoetbaltrainer.
Tijdens een cursus van 20 lessen
van 3 uur zal hun de Íijne kneepjes
van het jeugdvoetbalworden bijge-
bracht. Onderdelen als jeugdtrai-
nen, coachen, het werken/maken
van jeugdplannen, blessurepreven-
tie, keeperstraining etc. worden
zowel in theorie als ook in de prak-
tijk ten uituoer gebracht. Zo dienen
alle cursisten een logboek van de
gehele cursus bij te houden, waarin
o.a. een trainingsstage wordt bijge-
houden. Deze stage volgen ze
zowel bij de club als ook tijdens de
cursussen, waar men in ieder geval
drie keer een training dient te geven
aan een bepaalde groep. Tevens
worden er 2 selectiewedstÍijden van
Friese Jeugdselecties onder 13 jaar
bezocht, waarvan men een analyse
dient te maken. Ook het onderdeel
keeperstraining behoort bij deze
cursus. Hier is een speciale avond
voor uitgezocht en wel op woens-
dagavond 24april a.s. in het
Cambuurstadion te Leeuwarden-

Hier zijn niet alleen alle cursisten
welkom (ztlzijn nl. verplicht), maar
is ook een ieder die belangstelling
heeft voor dit onderdeel van harte
welkom. Daarbijwillen wijdan ook
een ieder binnen de v.v. Oldeboorn,
die hier belangstelling voor heeft,
verzoeken zich op te geven bij Piet
(tel. 631807), zodat we misschien
gezamelijk vervoer kunnen regelen.

De cursisten,
Siete, Sybrand; Cees, Johan en
Piet.

Leiders sen ioren/dameselftal :

l

ledere laatste dinsdag van de
maand om 21.30 u. in de kantine
overleg met hooÍdtrainer en
bestuu rsl id sporttech nische
zaken.

Jeugdtrainers:

ledere eerste dinsdag van de
maand om 21.30 u. in de kantine
overleg met hooÍdtrainer en
bestuurslid sporttech nische
zaken.

VIDEORECORDER.

Wij, de v.v. Oldeboom, zijn op zoek
naar een gebruikte videorecorder die
we in de kantine kunnen gebruiken
voor instructieve en/oÍ inÍormele doel-
einden. Momenteel volgen een vijftal
leden van onze vereniging een cursus
jeugdvoetbaltrainer. Tijdens deze cur-
sussen in Aldeboam is er reeds enke-
le malen door de docenten gevraagd
of er ook een videorecorder beschik-
baar was. Helaas moesten wij hierop
steeds ontkennend reageren. De ver-
eniging beschikt inmiddels reeds over
enkele videobanden aangaande
jeugdtrainingen, scheidsrechterscur-
sussen etc. Tev€ns kunnen we oloze"

voetbaldagen oÍ trainingsavonden op
deze manier leuk en leerzaam invul-
len. Aangezien we er echler niei
dagelijks gebruik van maken, lijkt het
ons op dit moment nog niet zinvol om
een nieuwe videorecorder aan te
schafÍen. Hopelijk is er iemand die
ons op weg kan helpen. Reacties
graag op tel.nr. 631807 (Piet Tijsma).
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Wedstrugdpr@grenmnne
OEFENWE DSTR IJDEN EN TOERNOOIEN V.V.OLDE BOORN.

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 17 mei toernooi voor E-pup. te Akkrum
Vrijdag 17 mei toernooi voor het vierdete Boorbergum

Zaterdag 18 Meitoernooivoor Dames in Houtigehage
Zaterdag 18 Mei toernooi voor F-pup. te TerwiJpel
Zaterdag 25 Mei toernooi voor C-Jun. te Tijnje
Zaterdag 25 Mei toernooi voor F-pup. te Oóóterzee

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

Zaterdag 1 jun i toernooi voor F_pup. Aengwirden
Zaterdag 1 juni toernooi voor E_pup. Aeniwirden
Zaterdag 1 juni toernooi voor C_jun. Aengiirden
Zaterdag 1 Juni toernooi voor Dames in ierwispel

O1n9!aO 13 Augustus Otdeboorn 1 - Boornbergum 1
19.00

Zalerdag 17 Augustus Oldeboorn 1 _ D.W.p. 1 19.00
Vrijdag 23 Augustus Akkrum 1 - Oldeboorn 1 19.00
Zondag 25 Augustus Bakhuizen 2 - Oldeboor n 2 14.00
Dinsdag 27 Augustus Oldeboorn 1 - Oldeboorn 2 19.00

WEDSTRIJDPROGRAMMÀ VV OLDEBOORN

ZATERDAG 2 MAART

24FEBRUARU10 MAART

107 0517 AENGWIRDEN A1 OLDEBOORN A1 1O.OO
313 0626 oLDEBOORN C1 wlspoltA Cr rà.oo 

-:
706 0677 OLDEBOORN DA í HOUTIGEHAGE DÀ 1 14.00
418 0820 WOLVEGA D3 oLDEBOORN D1 1O.OO
505 0918 OLDEBOORN E1 RENADO E1 11.00
615 1 153 OOSTERSTREEK F1 OLDEBOORN F1 9.OO
ZONDAG 3 MAART
801 1514OLDEBOORN1 OLDEHOLTPADEl
14.00 J.H.LUKKES
818 1604 oLDEBOORN 2
8232273 FR|ESI-AND 6
8222269 G.A.V.C.6
ZATERDAG 9 MAART
107 0518 oLDEBOORN A1
313 0628 WOLVEGA C3
706 0678 DE BLESSE DA 2
418 0819 oLDEBOORN D1
505 0919 oLDEBOORN El
615 1155 MILDAM F1
ZONDAG 10 MAART

019 READ SWART 1

SNEEK BP 6 11.00
OLDEBOORN 312.45
OLDEBOORN 41O.OO

OUDEHASKE A1 14.00 J.HUTTEN
OLDEBOORN C1 9.30
OLDEBOORN DA 1 14.00
JOURE D41O.OO
H.J.S.C. E1 1 1.00
OLDEBOORN F1 1O.OO

801 1516 TERSCHELLING 1 OLDEBOORN 1 14.00 S.SCHEER
8181603 RENADO4 oLDEBOORN 212.008232271oLDEBOORN3 c.A.v.c.712.OO
8222270 OLDEBOORN 4 AKKRUM 5 1O.OO

MAANDAG 1 9 FEBRUARI UTINGERADEELHAL AKKRUM
019 APOLLO ENGINERING 1 HASKERLAND 6 22.00 J.H.VAN DIJK
MMNDAG 4 MAART UTINGERADEELHAL AKKRUM
Ol9APOLLOENGINEERING 1 G.A.V.C.7T.HUIZINGA
WOENSDAG 27 MAART DE TELLE HEERENVEEN

APOLLO eruOrrueentNc 1 19.00 J.V/D WEST

BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER BELLEN, DAARNA DE WEDSTRIJDSECRE.TARIS (AANGEZIEN DEZE LAATsTE ANDERS EEN "TELEFooNooR" xnuèirii. wnnnveru AKTE!!!FVB.INFOLIJN 058-2671615 (DIVERSE INFO VIA CASSETTE'
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EURO 1996

Groep A
Engeland
Zwitserland
Nederland
Schotland

Eerste ronde

Groep A
Zaterdag 8 juni 16.00
Maandag 10 juni 17.90
Donderdag 13 juni 20.90
Zaterdag 15 juni 16.00
Dinsdag 18 juni 2O.gO
Dinsdag 18 juni 20.30

Groep B

Zondag 9 juni 1S.30
Maandag 10 juni 20.30
Donderdag 13 juni 17.90
Zaterdag 15 juni 19.00
Dinsdag 18 juni 17.90
Dinsdag 18 juni 17.gO

Groep C

Zondag 9 juni 18.00
Dinsdag 11 juni 1T.gO
Vrijdag 14 juni 20.30
Zondag 16 juni 16.00
Woensdag 19 juni 20.30
Woensdag 19 juni 20.30

Groep D

Zondag 9 juni 20.90
Dinsdag 1í juni 20.90
Vrijdag 14 juni 17.90
Zondag 16 juni 19.00
Woensdag 19 juni 17.30
Woensdag 19 juni 17.90
Kwartfinales
l.Zaterdag 22iuni 16.00
2Zaïerdag22iuni í9.30
3. Zondag 23 juni 16.00
4. Zondag 23 juni 19.30

Halvefinales
Woensdag 26 juni 17.00
Woensdag 26 juni 20.30

Finale
Zondag 30 juni

Groep B
Spanje
Bulgarije
Roemenië
Frankrijk

Londen
Birmingham
Birmingham
Londen
Birmingham
Londen

Leeds
Newcastle
Newcastle
Leeds
Newcastle
Leeds

Groep C
Duitsland
Tsjechië
Italië
Rusland

Groep D
Denemarken
Portugal
Turkije
Kroatië

Engeland - Zwitserland
Nederland - Schotland
Zwitserland - Nederland
Schotland - Engeland
Schotland - Zwitserland
Nederland - Engeland

Spanje - Bulgarije
Roemenië - Frankrijk
Bulgarije - Roemenië
Frankrijk - Spanje
Frankrijk - Bulgarije
Roemenië - Spanje

Manchester
Liverpool
Liverpool
Mancfiester
Liverpool
Manchester

Duitsland - Tsjechië
Italië - Rusland
Tsjechië - ltalië
Rusland - Duitsland
Rusland - Tsjechië
Italië - Duitsland

SheÍÍield
Nottingham
Nottingham
Sheffield
Nottingham
ShefÍield

Londen
Liverpool
Manchester
Birmingham

Manchester
Londen

Londen

Denemarken - Portugal
Turkije - Kroatië
Portugal - Turkije
Kroatië - Denemarken
Kroatië - Portugal
Turkije - Denemarken

1e groep A - 2e groep B
1e groep B - 2e groep A
1e groep C - 2e groep D
1e groep D - 2e groep C

winnaarl -winnaar3
winnaar2-winnaar4

winnaars halve Íinales

12
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Eilessurepreventne

ln het kader van blessurepreventie
gaan we deze keer wat meer in op
het coachen en begeleiden door
de trainer/coach/leider.
* Als trainer/coach wilje de spe-

; lers vaak zo snel mogelijk alles
leren en bijbrengen. Je kunt echter
niet alles in één keer zeggen en
duidelijk maken. Je zult je verhaal
in stukken moetén snijden.
Uiteindelijk zalje snel aan de gang
kunnen, al moet je de uitlegÍasen
wel leren toepassen. Deze uiileg-
fasen zijn:
- Geef aan wat er gaat gebeuren
- Teams indelen. Wie speelt met
en tegen wie?
- GeeÍ de speelgrenzen aan
- GeeÍ de spelbedoeling aan (dit
willen we bereiken)
- Wie heeÍt er nog vragen? Ben ik
als trainer wel duidelijk ge weest
- Vragen beantwoorden
- Spelen
- lngrijpen door spel stop te zetten
(balstilleggen)
- Aanwijzingen geven
- Voorbeeld geven (zo moet het en
zo moet het niet)

- Vragen laten stellen (is dit de
juiste techniek, heeft iedereen het
begrepen?)
- Oplossingen laten aandragen
(hoe komt het bijv. dat die pass
maar niet lukt?)
- Weer spelen, onderbreken enz.
- Na de oefenvormen kort en
krachtig nabespreken, wat heb-
ben we nu geleerd?

* Laat je als trainer horen (dat
gaat goed, nee zo lukt het nooit,
let op je standbeen, probeer het
nu zo, maar kijk eerst naar Jan,
want die doêt het goed)
* Loop als trainei /ond en geeÍ ook
individuele aanwilzingen (goed zo,
Kees, nee Jan, als je je been zo
plaatst, kun je de bal niet goed
raken..)
* Geef als coach ook groepsaan-
wijzingen (iullie verdedigen nu
een stuk beter, hoe zou dat
komen?) (Zeleren van elkaar)
* Pas tegelijkertijd de spelregels
toe: geen ruw spelaccepteren.
Wissel groepsaanwijzingen af met
individuele aanwijzingen (zorg

voor veel persoonlijk contact)
" Spel- en omgangsregels aÍspre-
ken, naleven, controleren en
zonodig nabesprekén.

Dit waren enkele punten die met
name voor de trainers/leiders zeer
belangrijk zijn. De volgende keer
gaan we de wedstrijd behandelen.

Piet.

"lk ben hartstikke neryeus, want ik
mag na 12 weken revalidatie ein-
delijk weer spelen,'

"Hijschopt, spuwt, scheldt, daagt
uit en na de wedstrijd geeft hij ook
nog stoer een bÍjdrage aan
Amnesty lnternational',

"Ondersteuning is net iets anders
dan ondersteund worden,'

'n voetbalblessure, vervelendd
dan je denkt.
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Sponsorhoekfie

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEER-
DERS!!!

ADVERTEREN DOET VERKO-
PEN!!!

Wilt u ook een advertentie in ons
clubblad plaatsen?

Neem gerust even contact op met
Jan v.d. Woude 1e1.631772

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN
19911-1 995 V.V. OLDEBOORN.

De volgende bedrijven hebben dit
seizoen reedseen bal aangeboden _
voor een wedstrijd van Oldeboorn
1. Waarvoor uiteraard onze hartelij-
ke dank.
* Anne Nijdam Oldeboorn (onze
tt'ouwste supporter)
* Smulboetiek CaÍetaria 't Anker
Aldeboarn
i Fa. Y. Rodenburg Aldeboarn
* Hotel Goerres Aldeboarn
* CaÍé Moeke de Bruin Aldeboarn
* Jaap van der Meulen
* L. Visser & Zn. lnt. Transport
* KnolB.V.
* M.D.M. Service
* Drukkerij de Jong
* Willem Scholte
* Van Elst en Oosterbaan
* Been Assurantiën B.V.

Wilt u in de toekomst ook een wed-
strijdbal schenken voor een thuis-
wedstrijd van Oldeboorn 1 dan kunt
u dit melden bijJan v.d. Woude tel.
1772. Hiewan wordt tevens mel-
ding gemaakt in het programma-
blad, 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 belastingtechnisch weer
aftrekbaar is van de winst.

PR-kommissie v.v. Oldeboorn.

Club van í00 v.v. Oldeboorn

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

3. Brothers Booze (Johan, Roelof
en Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mij duide-
rijk)
5. Bogra Sports (de maker van de
bordjes)
6. Zico (Bi nne Oosterbaan)
7. Jossie (Janco Voolstra)
8. Meesterzuiper (Jan Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel dui-
delijk)
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 wedden-
schap)
15. T.G.V. (Transport Group Valk)
16. W.A.S.H. and Go (Willem,
August, Sietse en Harke)
17. D.V. TroÍee (Douwe Venema)
18. Nintendo Jentje (Jentje
Akkerman)
19. WK 94 (Weddenschap WK
voetbal 1994)
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 sup-
porter)
29. Black & White (Marcel en Jikke)
30. Wy passe net op sa'n buordsje
(Catharina, Anet, Anet, Bea) 

.

31. lt Boarnster Kwartet ( Ook een
weddenschap WK voetbal '94)
32. TegelbedrijÍ Roel HoÍstede
Aldeboarn 05663-1645
33. Marten de MOs (alias Wichard
Postma)
34. "Do Kachel, lk ek kachel"
(Jubbega 5)
35. M. Platfisk (Melle de Haan)
36. lk! hoef niet op zo'n bordje
(Frida Haspels)
37. Hamburger (Leo Hamburg)
38. Baas Klaas (Klaas Akkermans)

WIE VOLGT?I?!?

Opgeven kan bij Binne Oosterbaan
te|.1768.
De kosten bedragen 100,-- voor
een heeljaar. Het geld wordt bin-
nen de vereniging besteed voor
"goede doelen". Er is het aÍgelopen
seizoen o.a. êên nieuwe stoÍzuiger,
een kalkwagen, ca.30 nieuwe bal-
len, stoÍ voor nieuwe cornervlag-
gen, een andere afwasmachine en
een koÍÍiezetapparaat voor aange-
schaft.

RECLAMEBORDEN V.V. OLDE.
BOORN

- MDM SERVICE
OLDEBOORN/SN EEK/HAR LI N.
GEN
. JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
- AUTOSPUITBEDRIJF EI-ZINGA
IRNSUM
. AUTOBEDRIJF W. V.D. KRIEKE
. FRIESLAND BANK 

'- RABO BANK
- HOTELGOERRES OLDE-.
BOORN
. M. URFF OLDEBOORN
- BOUWBEDRIJF R. DE VRIES
OLDEBOORN
- CORA AUÏOMATISERING
OLDEBOORN
- FLUID SYSTEMS DRACHTEN
- CAFE MOEKE DE BRUIN OLDE-
BOORN
. FA. RODENBURG OLDEBOORN
. ARK EN REAU OLDEBOORN
- DURKJE'S TSIISHUSKE OLDE.
BOORN
. TRANSPORTBEDRIJF L. VIS-
SER OLDEBOORN
- WILT U OOK EEN RECLAME.
BORD BEL 05663-1772
- HORA OLDEBOORN
. APOLLO ENGINEERING
- ROEL HOFSTEDE VAKKUNDIG
TEGELWERK

INLICHTINGEN OVER EEN
RECI.AMEBORD KUNT U KRIJ-
GEN BIJ JAN VAN DER WOUDE
TEL.631772
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