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Uffi de bestuurskanmcr Í
Een sprookje
Zingend komt de vrijwilliger van de
schoonmaakcommissie op het
sportcomplex. le loopt langs de
stapel dozen die keurig ingebonden
staan te wachten om opgehaald te
worden. ln de kantine ruikt ze hêt al.
Het is laat geworden. Maar de geur
van Andy maakt het duidelijk: ze
hebben het keurig achtergelaten. De
kleine vlekjes op de tegelvloer zijn
niet de moeite waard. Die vloer zal
ze straks laten glimmen. Het werk
van de schoonmaakcommissie
wordt gewaardeerd en dan doe je
graag wat terug voor de gebruikers
van de kantine. Zolang iedereen
zoveel begrip heeÍt voor het
schoonmaakwerk zullen ze het
Íluitend blijven doen. Aardige
mensen die voetballers.

De werkelijkheid.
Met moeite zijn ze te vinden.
Ondankbaar werk. Ze doen het
graag voor de club en laten we
eerlijk zijn: de accommodatie is ons
visitekaartje. Maar als ze elke keer
in een puinhoop terecfit komen, de
kachel op 20 graden, de hal vol
dozen, de grijze vloer is zwart en de
stank van verschraald bier slaat hun
tegemoet, dan hebben ze gelijk. Ze
hebben gelijk als ze dan voor
zichzelÍ liever een ander zien.
Vandaar een beroep op een beetjé
inlevingsvermogen voor de
scfioonmakers van de kantine en
boxen.
( Ons damesteam lukt dat wel).
Concrete afspraak wordt dat bij het
vertrek van kantinemedewerkers
één van de aóterblijvers
verantwoordelijk wordt gesteld voor
het goed achterlaten van de kantine.

Wisseling van de wacht.
Hoewel Haiko van Dijk liever zelf
veren (en sneren) verstrekt was hij
de afgelopen bestuursvergaderi ng
zelí de ontvanger van een veer.
Haiko heeÍt zich jaren ingezet voor
het jeugdvoetbal van W Oldeboorn.
Het is mede zijn verdienste dat er
zoveel enthousiasme heerst binnen
onze jeugdcommissie. Vanwege de
vele vergaderingen in de avonduren
heeft hij besloten te stoppen als
voorzitter van de jeugdcommissie en
de bestuurs-porteÍeui lle jeugdzaken.
Gelukkig blijft hij wel bestuurslid.
Haiko zal in het bestuur blijven en
heeÍt reeds zijn oog laten vallen op
een nieuwe Íunctie.
Helemaal in zijn eigen stijl heeft hij
reeds een nieuwe kandidaat
geregeld voor de jeugdcommissie in
de persoon van Jan Nijdam.
ln de jaarvergadering zal Jan als
nieuw bestuurslid worden
voorgedragen. Zijn voozitterschap
binnen de jeugdcommissie is
inmiddels officieel, tot de
jaarvergadering vertegenwoordigd
hijjeugdzaken otÍicieus in het
bestuur.

Haiko bedankt. Jan succes.

Het bestuur.
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Het bestuur.



Nneuws ven de Jeugd
Oldeboorn Cl - Jubbega C1.
Zalerdag 16 maart moesten wijvoetballen. We
moesten eerst 2 rondjes om het veld daarna een
beetje over tikken in de boks hadden we de opstelling
al gekregen ik stond eerst achterste man omdat Hans
een beetje later kwam. De eerste helft ging welgoed
ze kwamen haast niet op ons helft en naar 15 minuten
scoorde Robert. Het ging wel aardig goed een paar
minuten voor de pauze scoorde Jelle nog een
doelpunt toen was het pauze.Toen werd Hans voor
Theo erin gezet en René voor Johannes Hans en ik
mochten zelf weten wie achterste man was. Toen
besloten we alle twee maar achterste man te spelen
dus we hadden geen voorstopper. De pauze was
afgelopen en we liepen het veld weer op de
verdediging ging goed ze zijn ongeveer maar 2 keer
over de middenlijn geweest. Naar een uurtje spelen
scoorde Robbert 3-0 dus toen hebben we weer
gewonnen ik hoop dat het zo door gaat want het gaat
wel goed.

Martin.

Oldeboorn Cl - Oosterstreek Cl.
Zaterdag 23 maart moesten wijtegen oosterstreek
voetballen. Na een warming-up van twee ronden en
wat rek en strek oefeningen kon de wedstrijd
beginnen. Wij kregen de aftrap en na 1O minuten
maakte Hans 1-0 en vlak daarop maakÍe Johannes 2-
0. Ongeveer 5 minuten na de 2-0 kreeg Johannes een
bal in de voeten hij zal schoppen en er gaat een man
voor staan hij schopt de man voor de voeten. Gelukkig
was dierenarts van der Torre aanwezig. (geintje). Net
voor rust maakte Robbert 3-0. Na de rust kwamen
Martin en Jeroen M. erin voor Jelmer en Jelle. ln de
tweede helft waren wij bijna de hele tijd in balbezit en
Sander maakte met een aÍstandschot 4-0. En al snel
daarop werd het 5-0 door Robbert en 6-0 door
Johannes. Eindstand 6-0.

Harm Watzema.

Oldeboorn Dl - Sport Vereent D1.
Zaterdagmorgen 23 maart moesten we halÍ 10 in de
box zijn. Toen voetballen sport vereent had eerst de
aftrap, Toen kregen wij de bal en was het een corner
Johannes schoot bijna in het doel, een jongen van
sport vereent schopte de bal in eigen doel 1-0 dus.
Toen kregen zij een doel 1-1. Toen even pauze, en
daarna gebeurde het grote wonder sport vereent
schoot 2keer precies hetzelÍde in eigen doel het was
toen 3-1 Sport vereent scoorde nog 3-2 en boeke paul
wist ook nog 2 goals te maken eindstand 5-2.

'.1

Oldeboorn - W.W;S.
De eerste helft stonden Remco, Ate en ík op wissel.
De aÍtrap was voorW.W.S. Wijspeelden de eerste
helft tegen de wind. ln hêt beging speelden we matig.
Maar toen we op de counter gingen spelen werd het
veelbeter. Toen eenmaalde bal in de diepte werd
gespeeld kon Jelmer hem meenemen. Hij passerde
de keeper en scoorde. Even later werd de balweer in
de diepte gespeld, met een mooie lob van Jelmer ging
de bal over de keeper in de goal. ln de pauze t<regén 

-

wen een bakje thee. ln de tweede helÍt gingen Jelmer,
Nico en Jelmer eruit. Toen we weer begonnen hadden
wijde aftrap. Het begon hetzelÍde als de eerste helft.
Zijwaren beter door een knoeiboel achterin werd het
een corner. Uit die corner kwam een goal voor :,
W.W.S. Toen was er meteen weer een goal voor
W.W.S. Maar die werd afgekeurd wegèns buitenspel.
Toen kwam er eàn kans v:oor nemco. nil miste hem
hij baalde. Even later kreeg hij weer een kans die
scoorde hij. De eindstand was 3-1 voor ons.

Johannes Watzema.
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Nico Veld.



Nneuws van de Sennoren
Wist U Dat !

Het derde elftal aÍgelopen seizoen geen verslagje
heeft ingeleverd? Nou jaze,g! wat valt daar aan te
doen. AÍgelopen jaren was er altild een vaste schrijver
genaamd'iNintendi", Maar deze is gepromoveerd
naar een hoger elÍtal zodat de verslagen achterwege
bleven. En dan te bedenken dat er voor de winterstop
een prachtige plaats in de middenmoot was gehaald.
Met een paar ouwe getrouwe uit het 1e elftal en
natuurlijk vaste 3e spelers zoals natuurlijk de Krieke
boys, Bettel, Hamburger en voorstopper Poepjes en
noem ze maar op alle twintig in een dozijn. Kwamen
er ook dit keer weer 2 internationals bij nl. Kanu en
Finidi. Helaas hebben we maar 20 minuten van Finidi
genoten, die gelijk een zeer zwaíe enkelblessure had
opgelopen. Kanu heeft zijn diensten meer dan
bewezen door veelvuldig te sc€ren. G.A.V.C. 7 stond
als 1e wedstrijd op het programma. Dus op zondag 10
maart na een lange winterstop eindelijk weer los. De
1e wedstrijd levert altijd wat problemen op, zo ook
deze nl. maar 10 spelers. Waren er gelukkig 2
enthosiaste spelers ven het 4e bereid om de
gelederen te versterken. Gelijk na de aÍtrap een sterk
en Íel spelend Oldeboorn veelvuldig in de aanval.
Helaas met weinig resultaat, wel een vrije trap voor
Grouw net buiten het strafsohopgebied. De "muur"
ervoor, kon niet voorkomen dat G.A.V.C. na een
kwartier op een 0-1 voorsprong kwam. Dat krijg je
ovirigens als je als een schildpad je kop intrekt dan
ziet de Goey de bal ook te laat aankornen. Nou ja,
ervoor en doorgaan, na vele kansen onbenut te laten
gingen we met een 0-1 achterstand om een bakje. Er
werd gewisseld, Bollie voor Bettel dus zodoende weer
met opgeheven hooÍd de wei in. Want ja, met al
zoveel gecreeerde kansen moest het toch zat kunnen.
Maar alles behalve dat, zelfs na een prachtige voorzet
van Bollie kon ondergetekende op anderhalve meter
voor de doellijn de bal prachtig naast tikken. Verder
was de gehele 2e helft eenrichtingsverkeer richting
het doelgebied van G.A.V.C. Een prachtige goalvan
Hamburger werd afgekeurd wegens buitenspel. Het
enige wat nog vermeld kan worden is dat Grouw in de
laatste 5 minuten nog een keer scoorde. Komt
hiermee de eindstand op 0-2 en de conclusie dat
voetbal soms zeer onrechtvaardig kan zijn.

Tomba.

Oldeboorn 1 - Aengwirden 1

Op zondag 31 maart stond de derde
achtereenvolgende thuiswedstrijd op het programma.
De uitwedstrijd tegen Aengwirden leverde een 3-3
gelijkspel en naar mijn mening 2 verloren punten, dus
was het vandaag zaak om drie punten uit het vuur te
slepen, ook omdat we dan weer aansluiting krijgen
voor de 4e plaats of hoger!!! De beginopstelling van
Oldeboorn was exact gelijk aan vorige week dus daar
valt weinig nieuws over te vertellen. De wedstrijd

begon zoals gewoonlijk om 2 uur o.l.v. de heer
HolterhotÍ. een oude bekende. Oldeboorn was de
eerste helft heer en meester in het veld en kreeg ook
behoorlijk wat kansen. Maar het eerste doelpunt werd
wel een e.d.tje op aangeven van Siete V. Oldeboorn
ging na dit doelpunt natuurlijk op zoek naar de 2-0.
Het was Sybrand O. die via de paal de 2-0 op het
scorebord bracht. Ook Aengwirden kreeg nog een
kans maar die werd net aan de goeie kant van de paal
langs gedruktdqof Siemen Willem. Vervolgens kreeg
Oldeboorn nog ryat kansjes maar met de rust was het
nog steeds 2-Q. Dg T-weede helÍt werd te laks
begonnen maal dit Aengwirden kon daar niet van
proÍiteren. Na een kwartiertje begon het te weer wat te
lopen niet dat het evengoed was als de eerste helÍt,
maartoch. Na 25 minuten was het Henrico V. die op
aangeven van Siete V. een doelpunt op hoog niveau
maakte. 5 minuten later maakte Siete V. dan eindelijk
zijn goaltje en werd het 4-0. Nu was het zaak om de
nul te houden maar u begrijpt het wel denk ik, het zou
weer niet lukken. Door toedoen van de ingevallen ex
keeper van Aengwirden werd er uit een corner de
tegentreíÍer geproduceerd. Dit zorgde voor een kleine
domper maar de 3 punten waren binnen en dat was
het belangrijkste. rest mij nog het publiek te bedanken
voor de komst naar het Boarnster sportveld.

Sietse Akkerman.

Zaalvoetbattoernooi Oldeboorn 1

Laat mijmaar eens beginnen met het spreekwoord:
better let as net. Wat is nl. het geval, er moest nog
een verslag worden ingeleverd door mij. En welvan
het zaalvoetbal toernooi in en tegen de Westhoek in
de lange winterstop. Met twee teams reisden we af
naar Munnekeburen om daar drie wedstrijden van 20
minuten te spelen. U zult wel begrijpen dat er van de
uitslagen weinig is blijven hangen, maar de
uiteindelijke ranking was mooi verdeelt.
1 Oldeboorn 1 o.l.v. Harm
2 de Westhoek 1

3 de Westhoek 2
4 Oldeboorn 2 o.l.v. Bonnie
Het was een erg leuke middag tegen de Westhoek
want na lang tê hebben getraint in partuvorm tegen
elkaar was het ook wel weer eens leuk om het in een
competitieverband te doen en dat was nu mogelijk
met dank aan de Westhoek.
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Sietse Akkerman.



Nneuws van de Sennoren ï
Terschelling I - Oldeboorn 1

We vertrokken om half 1 met de boot naar
Terschelling. Het was dolle pret. Op Terschelling
werden we met de taxinaar de club gebracht. Snel
omkleden, inlopen wat trappen en de pot kon
beginnen. De 1e helft waren we zeer dominant en we
kregen kansen, teveel, waarvan Sybrand Oosterbaan
vanuit een vrije trap recht in het kruis plaatste 0-1. Dit
was ook de ruststand. 2e helft
We begonnen weer goed. We zetten de eilandenaren
goed onder druk. Dat resulteerde naar een goal van
de linksvoorvan Oldeboorn0-2. Daarna werd het
minder en helemaal toen we een treÍÍer tegen kregen.
We moesten er eenschepje bovenop doen maar dat
hielp niet. Een kwar,tier voor tijd werd het 2-2,
geflatteerd. De terugreis was vochtig, meer wil ik niet
kwijt.

Douwe llein Akkerman.

Zaterdag 16-03-96 Aldeboarn Da - Otyphia
Op deze winderige zaterdagmiddag moesten wijmet
ons verminkte tgam tegen Olyphia aantreden.
Verminkt, omdat bijna iedereen wel ergens last van
had. Anneke en Amarins deden helemaalniet mee,
omdat die ergens last van hadden. Sjoukje kreeg
ongeveer halverwege de eerste helft zoveel pijn en
last, dat ze door Êlisabeth vervangen moest worden.
Nynke scoorde met een prachtig schot voor ons een
doelpunt, maar daar stonden drie doelpunten van de
tegenstanders tegenover. ln de rust werd Rina
vervangen door Èsther Hettema, een uit Akkrum
meegebrachte invalster. Na de rust ging het iets beter
dan ín de eerste helft. Ondanks het feit dat we veel
meer op de helft van de tegenstander speelden, kon
Olyphia toch een doelpunt maken. Vlak voor het einde
slaagde Mariska erin voor ons ook nig een doelpunt te
scoren. De eindstand werd zo 2-4

Nouline

Oldeboorn Da 1 - Rottevalle
Vandaag begonnen we weer met volle moed. Vorige
week hadden we niet gespeeld zodat iedereen
bekomen was van zijn blessures door de koe en het
harde veld. ln de eerste helft ging het redelijk. Al vrij
snel scoorde Elisabeth van uit een corner die Nynke
nam. Hijwerd nog wel door iemand aangeraakt zodat
hij van richting veranderde maar hijzat. Alvrijsnel
daarop scoorde Rottevalle twee keer zodat het 1-2
stond. Gelukkig scoorde Nynke daarna weer zodat we
mel2-2 de rust in konden. Na een bakje thee
begonnen we aan de tweede helft. Die ging wat
slecJrter dan de eerste helÍt. Wij hebben nog wel een
aantal kansen gehad, zoals Nynke met een schot op
goalwaarvan iedereen dacht dat hij erin zou gaan
maar helaas hij ging net naast, mede door de wind.
Rottevalle kreeg ook nog genoeg kansen waar ze er 3
van benutte zodat we met 2-5 verloren.

Mariska.

Oldeboorn 2 - Udiros
Zondag 31 maart moesten we tegen Udiros spelen.
deze enerverendewedstrijd kwamen wij met l-0 voor
met een afstands Schot van Pieter P.
En toen werd het 1-1.
En toen werden wij niet uit het veld geslagen,
En toen maakte Jelle 2-1.
En toen werd het 2-2.
En toen werd het rust.
En toen hebben we T gedronken.
En toen begon de 2e helft.
En toen maakte Jelle een goal.
En toen was het 3-2.
En toen gingen wij goed.door. ,

En toen maakte Jelle weer een doelpunt.
En toen was het 4-2.
En toen werd er neit meer gescoord.
En toen kwam er een oliÍant en die blies
het verhaaltje uit,
En toen gingen we douchen' 

Jere.

Otdeboorn - Haulerwijk
Zondag 24 maarl moesten wij aantreden tegen de
nummer 5 van de ranglijst, Haulerwijk. De uitwedstrijd
was destijds gewonnen door ons melT-2, zodal
Haulerwijk gewaarschuwd was en wijeen hoog
gemotiveerde ploeg zouden trefÍen. n de eerste helÍt
was er een optisch overwicht voor de thuisclub wat.
resulteerde in de 1-0 van Siete. De kansen voor een
grotere voorsprong bij de rust waren er wel, maar
werden helaas niet benut. ln het eerste kwartier na de
pauze werd er zeer slordig gespeeld door de
Boarnsters. Het duurde tot na de 2-0 van Siete eer,het
spel weer ergens op leek. ïoch was het Haulerwijk die
terugkwamen in de wedstrijd door de 2-1 te scoren.
Met nog zo'n 10 minuten te spelen was dit een
behoorlijke domper. Gelukkig werden de kansen die
we kregen nu wel benut door Henrico en in de laatste
seconden door Siete, zodat de uitslag, misschien iets
geÍlatteerd, toch nog 4-1 werd.

Johan.
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Nneuws van de Sennoren 2
6 april Eastermar Da1 - Oldeboorn Dal
Zaterdag 6 april moesten wijtegen (en in) astermar.
Dit is de koploper in onze competitie dus werd de
opstelling een beeje gewijzigd: Dit kwam ook door de
atwezigheid van Elisabeth Poepjes en Marieke
Wobma. Gelukkig is Amarins v/d Heide na een
blessure weer fit genoeg om te spelen. Zo begonnen
wijdus met 1 wisselspele'r aan een spannende
wedstrijd. Al na een minuut oÍ 10 gaÍ Anneke de
Visser aan dat ze gewisseld wou worden zodat ik
(aangewezen als reserve) er al snel in kon. Eenmaal
in het veld op een voor mij ongewoon plaatsje
(linksvoor i.p.v. rechtsback) kreé!iiKeen bal vol op
mijn neus. Toen wist ik helemaal niet meer waar ik
was. Maar een beetje water (op de neus) doet
wonderen en zo konden we al weer snel verder
spelen. Dankzij een aantal missers van Eastermar
hielden we in de eerste heltt netjes dehul. ln het begin
van de tweede helÍt kon ik Sjoukje Koopmans de hand
geven want die kreeg een balvol op haar lip. Nadat

die ook weer opgelapt was konden we wwer verder
spelen. Toen scoorde onze sterspeelster Nynke
Akkerman van een redelijke afstand (0-1)! Deze stand
hielden wij nog redelijk lang voltotdat Eastermar een
vrije trap kreeg (veroorzaakt door ......?). Helaas werd
deze kans wel door Eastermar benut. Om het allemaal
nog even erger te maken haalde Nynke A. een
speelster van Eastermar in het strafscfiopgebied
onderuit. Gevolg een penalty. En ja hoor daar Kwam
het kleine dikkertje uit de achterhoede. Die narh met
haar korte dikke beentjes een aanloop haalde,uit en ..,
scoorde. Shit !!! Dus na een tijd voorgestaan te
hebben met 0-1 verloren we toch nog met 2-1. Helaas
weer geen punten.

Monique.

lnternationale belangstelling voor prei-loteril I
De prei-loterij van de V.V.Oldeboorn mag zich
verheugen op internationale belangstelling. de Fam
Tigchelaar uit Canada; was erg enthousiast en vonden
het een heel góed idee (wij ook) en hebben dan ook
een lot ingevuld, en verwachten dat de inwoners van
Aldeboarn'dit voorbeeld zullen volgen.

WIJ FELECITEREN IN MEI

Anne Jan Hoekstra 1 mei 31 jaar
Hans Brandsma 2 mei 54 jaar
Thomas Voolstra 5 mei 37 jaar
Gerke van Kalsbeek 6 mei 30 jaar
Bouke Paul KleeÍstra 10 mei 1 1 jaar
Klaas Postma 13 mei 37 iaar
Erik v/d Krieke 14 mei 20 iaar
Karin Rodenburg 16 mei 10 jaar
Frederik v/d Wd 18 mei 12 jaar
Siemen Willem de Vries 19 mei 25 jaar
Anno Huisman 20 mei I jaar
Jelmer Beimin 21 mei 12 jaar
Haaye v/d Heide 26 mei 50 jaar
Jan Visser 28 mei ' 27 jaar
Aaltzen Bergsma 29 mei I jaar
Jasper Boerhof 29 mei 9 jaar
Broer Voolstra 30 mei 18 jaar

Hierbij verzoekt de redaktie
geboortekaartjes/overl ijdin gsberichten/jubilea e.ed
m.b.t. de voetbalclub (bestuur) in te leveren op
Swettebourren 29 Oldeboorn (Harm Oosterbaan).

Nneuws ven de RedaKne
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.

Activiteitenplan 2e helft meisjes onder de 14 jaar
waaronder Nynke Akkerman.

22-02-96 1 8.30 OeÍenwedstrijd Houtigehage
29-02-96 10.00 Stagedag Bergum
07-03-96 19.00 Zwolle - Friesland
14-03-96 1 8.30 Oefenwedstrijd Nieuwehorne
21-02-9619.00 Friesland - Drente Appelscha
28-03-96 18.30 training Leeuwarden (Nicator)
04-04-96 19.00 Twente - Friesland Nijverdal
18-04-96 19.00 Oefenwedstrijd Sneek (WZS)
25-04-96 19.00 Friesland - Groningen Buitenpost
1 3-05-96 1 9.00 Oefenwedstrijd Jelsu m/Cornjum (DTD)
1 6-05-96 Slottoernooi Dinxperlo Gelderland
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Nncuws ven de RedaKne ï
WHITEBOARD KANTINE V.V. OLDEBOORN.

We beschikken sinds enige tijd over een whiteboard in
de kantine. Dit is een soort schoolbord (wit) dat
ALLEEN! beschrijfbaar is met speciale stiften. Deze
speciale stiÍten liggen in de burolade in de
bestuurskamer. Het is inmiddels helaas alweer twee
keer voorgekomen dat er mensen met gewone stiften
op dit bord schrijven. Deze stiften zijn alleen met een
schuurmiddel te verwijderen. Het gevolg is echter wel
dat we dan binnenkort dit bord niet meer kunnen
gebruiken, vanwege de bescfradiging. DUS
NOGMAALS, GEBRUIK ALLEEN DE DAARVOOR
BESTEMDE DIKKE STIFTEN!!!!!

VIDEORECORDER KANTINE V.V. OLDEBOORN.

We beschikken inmiddels over een videorecorder.
Mochten er nu kaderleden gebruik willen maken van
deze videorecorder, dan kan deze worden aÍgehaald
bij mij. Na aÍloop dient de videorecorder ook weer bij
mij (graag weer in dezelÍde doos) thuis gebracht te
worden! Nog liever zie ik dat jullie mijvooraf even
bellen oÍ de videorecorder beschikbaar is. De
handleiding ligt in de witte keukenkast in de kantine.

BALLENSTOKKEN RONDOM DE VELDEN.

De ballenstokken zijn momenteel bijna wekelijks weer
onvindbaar. Wanneer er een bal uit de sloot wordt
gehaald, plaats dan a.u.b. de ballenstokken even
rechtop tegen de struiken/bomen, zodat een ieder
deze ballenstokken makkelijker kan vinden. Laat hem
in ieder geval niet acfiter de struiken/bomen langs de
waterkant liggen!!!!!

Gebed van een junior

O lieve heerl!
Daar heb je mijn ouders weer.
Met hÈn deskundig @mmentaar.
'k Begin te trillen als een snaar.
'k Moet in de aanvalof 'k moet terug.
'k Had moeten schoppen of passeren.
'k Ben een dom kind; ik zal het nooit leren.

O lieve heer !!
Daar heb je mijn ouders weer.
lk krijg het voor mijn kiezen.
De tegen stander speelt goed.
En wijgaan verliezen.
De zenuwen, die gieren door mijn keel.
Het't lijkt wel oÍ ik met puddingbenen speel.
Pa loop kwaad w€g. 

,

Z'n blik lijkt te bevriezen.
het is vast vreselijk erg.
Je zoon /dochter te zien verliezen.

Het spel is uit, wij hebben dik verloren.
Wat zalik nu moeten aan horen.
Daar staat mijn pa; hij kijkt me lacfiend aan.
En zegt; " 't is jammer, je heb je best gêdaan.'t

O lieve heer,
Leer mijtoch voorèèn keer.
Het ouderlijk gedrag te begrijpen.
Misschien hoef ik hem dan niet te knijpen.
lk speel echt goed.
Als men mij laat begaan.
Als tijdens 't het spel.
Geen ouders langs de kant staan.
lk train door tot op een dag.
M'n ouders het beleven mag.
Dat ik hÈn zoon/dochter, in goeden doen.
Volwassen ben en KAMPIOEN.

Piet. Haiko



ilnterfgoetle
ln onze rubriek "lnterfjoetje"

Naam:

Geboren:

Burgerlijke staat:

Schoenmaat en merk:

Speelt in:

Gespeeld in:

Roken/alcohol:

Kan sex voor de wedstrijd:

Beste boek:

Besle Íilm:

Beste acteur en/of actrice:

Lievelíngskost:

Hobby's:

Mooiste man enlof vrouw:

Favoriete clubi

Favoriete club buitenland:

Favoriete speler:

Favoriete trainer:

Welke club wordt dit seizoen landskampioen:

Welke clubs degraderen dit seizoen:

Slechtste scheidsrechter:

Favoriete tv-programma:

Favoriete tu-presentator:

Kwalvan de tv:

Favoriete radiozender:

Favoriete diskjoc*ey:

Favoriete muziek:

Slechtste muziek:

Favoriete andere sport:

Onderschatte voetballer:

Overschatte voetballer:

Hoogtepunt::

Ambities voor de toekomst:

Beste krant/tijdschrift :

Slechtste krant/lijdschriÍt:

Een hekel aan:

Bewondering voor:

Kwal van de voetballerij:

Wie zou je wel eens willen ontmoeten:

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn:

Voetbalis:

Wat je verder altijd al kwijtwou:

Jelmer Hoekstra

29-06-79

ned.

zt3 Quick en Adidas

A1

Nij Beets 81 en 1e elÍtal

allebei

altijd

niet

Judge dread

Sharon Stone

chinees

voetbafluitgaan

zijn er veel

AJAX

RealMadrid

lvan de la Pena

Louis van Gaal

AJAX

Volendam NEC

Andre Wouters

Deadline

zijn allemaalsukkels

Jos Brink

sFM

djgirmo darkrover

house, niet commercieel

c-ommercieele muziek

honkbal, basketbal

Sonny Silooy

Winston Bogarde

toen ik scoorde in het eerste van Nij Beets

goeie baan

AD

Bij-tijds

sukkels

Carlos Valdorama

Andre Wouters

Carlos Valdorama

vlakker traininigsveld

strijd

niks



Wedstrngdpr@grennnme
13 APR|L/28 APRTL

ZATERDAG 13 APRIL

107 0518 oLDEBOORN A1
313 0628 OLDEHOLTPADE C1
706 0676 READ SWART DA 1

418 0819 oLDEBOORN D1
505 0918 oLDEBOORN E1
615 1154 DE WESTHOEK F1

ZONDAG Í4APRIL

801 1518 T.F.S. 1

818.1605JUBBEGA5
8232271oLDEBOORN 3
8222270 oLDEBOORN 4

ZATERDAG 20 APRIL

107 0513 AENGWIRDEN A1
313 0618 oLDEBOORN C1
706 0665 OLDEBOORN DA1
418 0817 WOLVEGA D3
505 0910 oLDEBOORN E1
615 1 141 OOSTERSTREEK F1

ZONDAG 21 APRIL

801 1514 oLDEBOORN 1

818 1604 oLDEBOORN 2
8232273 FRIESIáND 6
8222269 G.A.V.C.6

ZATERDAG 27 APRIL

1 07 051 ?BALK A2
313 0623 oLDEBOORN C1
706 0671 OLDEBOORN DA1
418 0818 JOURE D4
505 0916 H.J.S.C. E1
61s 1154oLDEBOORN F1

ZONDAG 28 APRIL

801 1514 oLDEBOORN 1

OLDEBOORN 2IS VRIJ
8232271 BAKHUIZEN 4
8222267 F.V.C.6

- HEERENVEEN A214.OO
- oLDEBOORN C1 10.00
. OLDEBOORN DA 1 15.00
. DE BLESSE D1 1O.OO
- HEEG E1 11.00
. OLDEBOORN F1 1O.OO

. OLDEBOORN 1 14.00 B.HUIZINGA
- oLDEBOORN 210.00
- JOURE I 10.00
- RENADO 6 12.00

- OLDEBOORN A1 1O.OO
- wrsPoLtA c1 12.00
- HOUTIGEHAGE DA1 14.00
. OLDEBOORN D1 11.00
. RENADO E1 1.I.OO
- OLDEBOORN F1 12.45

. OLDEHOLTPADE 1 14.00 W.T.IÁP
- SNEEK BP 6 11.00
- oLDEBOORN 312.45
- oLDEBOORN 410.00

- OLDEBOORN A1 12.45
- HEERENVEENSE B. C212.OO
- SPORTVEREENT DA1 14.00
- OLDEBOORN D1 9.30
- OLDEBOORN E1 10.15
. MILDAM F1 11.00

- TEHSCHELLING 1 14.00 E.ZEINSTRA

- oLDEBOORN 312.30
- oLDEBOORN 410.00

I



Standen V.V. @fldeboorn
STANDEN V.V.OLDEBOORN
Eerste elftal
01 Zandhuizen 1

02 Warga 1

03 Terschelling 1

04 de Westhoek 1

05 Oldeboorn 1

06 Haulerwijk 1

07 Udiros 1

08 Oldeholtpade 1

09 T.F,S. 1

10 Aengwirden 1

11 Langezwaag 1

12 Sport Vereent 1

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

Derde elftal
01 Akkrum 4
02 M.K.V.29 6
03 F.F.S.3
04 Bakhuizen 4
05 G.A.V.C.7
06 Joure I
07 Nicator 7
08 Renado 5
09 Lemmer Bentex 4
10 Friesland 6
11 Oldeboorn 3

Vierde elftal
01 Renado 6
02 G.A.V.C. 6
03 Oldeboorn 4
04 Langweer 2
05 Nicator 6
06 WZS/PheiÍer I
07 Sneek BP 7
0S lrnsum 5
09 Frisia 8
10 F.V.C.6

Zaalvoetbal
01 Noord Hebostone 6
02 Spikerboor 1

03 Heerenveense B.4
04 G.A.V.C. 5

18-34
18-33
17-32
18-29
17-25
18-25
18-23
18-22
18-21
17-15
17-14
18-11

13-33
13-31
14-23
16-23
',+22
14-21
15-21
14-20
13-12
14-8
14-7

3-9
3-7
3-6
4-5
2-4
3-4
3-4
4-4
3-3
2-1
+o

4-10
3-9
2-6
3-6
3-4
2-3
1-0
2-0
3-0
3-0

16-45
16-40
15-27
16-27

37-25
33-24
37-21
28-18
42-31
'u-37
35-27
30-42
29-27
20-30
29-4
22-46

46-12
49-19
37-31
55-41
52-31
43-35
36-35
29-38
35-49
11-63
20-59

32-3
13-4
8-10
1't-4
3-1

5-6
5-11
4-12
4-18
3-4
3-18

12-4
12-4
12-'l
13-7
7-6
8-4
0-1
1-9
4-'t8
1-16

108-33
99-43
55-42
78-68

05 Haskerland 6
06 Joure 3
07 G.A.V.C. 7
08 Read Swart 1

09 Apollo-Eng ineering tr

l0lrnsum 2

Damesvoetbal
01 0.D.v.1
02 Houtigehage'Í
03 Eastermar 1

04 Drachtster B. 1

05 Rottevalle 1

06 Read Swart 1

07 Olyphia 1

08 de Blesse 2
09 Sport Vereent 1

10 Oldeboorn 1

A-Junioren
01 Aengwirden A1

02 Langezwaag A1

03 Heerenveense B. A2
04 Wispolia A1

05 Balk A2
06 o.'Nis. A2
07 Black Boys A1

08 Oudehaske A1
09 Wolvega A2
10 Heerenveen A2
11 Oldeboorn A1

C-Junioren
01 Heerenveense B. C2
02 Oldeboorn Cl
03 Tijnje C1

04 Renado C1

05 de Sweach C1

06 Wispolia C1
07 Heerenveen C3
08 Oosterstreek C1

09 Jubbega C1

10 Oldeholtpade C1

11 Wolvega C3
12 V.V,t. C1

D-Pupillen
01 Oudehaske D1

02 Oldeboorn Di
03 de Flesse D1

04 Spórt Vereent D1

05 W.W.S. D1

06 o.N.s. D2
07 Wolvega D3
08 Joure D4

16-25 80-72
16-21 75-79
15-20 54-65
16-17 47-77
16-8 66-103
16-1 53-133

4-9 2't-5
2-6 8-4
3-6 11-4
3-6 9-3
4-6 11-13
4-6 6-11
4-6 8-15
3-3 6-10
2-0 1-7
3-0 5-14

3-9 17-2
4-9 25-3
3-6 12-7
3-6 9-9
4-6 13-15
2-4 4-3
3-4 6-12
3-3 6-8
4-2 10-14
3-1 5-20
4-1 2-16

4-12 17-1
4-12 1+2
4-9 19-9
4-9 12-5
3-7 8-3
4-7 ; 9-9
4-3 9-15
4-3 5-12
4-3 4-11
4-3 3-14
3-0 2-10
4-O 5-16

7-21 81-5
7-18 27-16
8-12 21-20
7-10 12-17
6-7 13-29
6-6 19-15
6-6 9-25
7-O 1-56
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Standen V"V" @ldeboorn X

E-Pupillen
01 Warga E1

02 Heeg E1

03 Oldeboorn El
04 Renado E1

05 w.w.s. El
06 H.J.S.C. E1

07 G.A.V.C. El
08 Langweer E1

BIJ TWIJFEL OYER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER BELLEN, DAARNA DE
WEDSTRIJDSECRETARTS (AANGEZIEN DEZE LAATSTE ANDERS EEN "TELEFOONOOR" KRtJcT!!).
WAARVAN AKTE!!!

FVB-TNFOL|JN 0s8-267161s (D|VERSE |NFO VtA CASSETTE)

oEFENwEDsinuoeruENToERNoolENV.v'oLDEBooRN.
i,

Donderdagochtend 16 mei toernooi voor C-jun. te Akkrum ,. r

Donderdagmiddag 16 mei toernooi voor A-jun. te Akkrum ,

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

Zaterdag 18 Meitoernooivoor Dames in HoutigehaEe
Zalerdag 18 Mei toernooi voor F-pup. te Terwispel
Zalerdag 25 Mei toernooi voor C-Jun. te Tijnje
Zaterdag 25 Meitoernooivoor F-pup. te Oosterzee

Vrijdag 31 mei toernooi voor; D-pu p. (7tal). Aen gwirden

Zalerdag 1 juni toernooi voor F-pup. Aengwirden
Zaterdag 1 juni toernooi voor E-pup. Aengwirden
Zalerdag 1 juni toernooi voor C-jun. Aengwirden
Zaterdag 1 Junitoernooivoor Dames in Terwispel
Zalerdag 1O Augustus VIOD 1 - Oldeboorn 1

Zaterdag 10 Augustus VIOD 2 - Oldeboorn 2 Aanvang 13.30 na aÍloop life muziek.

Dinsdag 13 Augustus Oldeboorn 1 - Boornbergum 1 '19.00

Zaterdag 17 Augustus Oldeboorn 1 - D.W.P. 1 19.00
Vriidag 23 Augustus Akkrum 1 - Oldeboorn 1 19.00
Vrijdag 23 Augustus toernooi voor C-Jun. te Grouw
Zalerdag 24 Augustus toernooi voor A-Jun. te Oosterend ,

Zaterdag 24 Augustus toernooi voor B-Jun. te Akkrum
Zondag 25 Augustus Bakhuizen 2 - Oldeboorn2l4.AO
Zondag 25 Augustus Oldeboorn 1 - Nieuw Roden 1 15.30
Dinsdag 27 Augustus Oldeboorn 1 - Oldeboorn 219:00
Woensdag 28 Augustus toernooi voor E-Pup. te lrnsum

Dinsdag 3 September toernooi voor D-Pup. (7 tal) te Oldeboorn
Woensdag 4 Septembertoernooi voor D-Pup. (11 tal)te Oldeboorn

7-2'l
7-16
7-13
6-12
5-6
6-5
7-'l
7-O

45-1 1

24-11
25-17
33-19
7-6
4-12
9-36
9-44

8-21
7-18
7-16
7-15
7-7
6-3
7-3
7-O

35-3
20-9
29-11
30-5
1 1-16
8-23
5-31
1-41

F-Pupillen
01 Langezwaag F1

02 G.A.V.C. F1

03 Mildam F'l
04 Oldeboorn F1
05 Oosterstreek F1

06 de Westhoek F1

07 Read Swart F1

08 Olyphia Fl

@efenprogrannRne
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Sponsorhoekge
KOOPT BIJ ONZE ADVEBTEERDERS!!!
ADVEHTEREN DOET VERKOPEN!!!
Wilt u ook een advertentie in ons clubblad plaatsen?
Neem gerust even contact op met Jan v.d. Woude tel.
631772

WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN 1 994.1 995 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
* CaÍé Moeke de Bruin Aldeboarn
* Jaap van der Meulen
* L. Visser & Zn. lnt. Transport
* Knol B.V.
* M.D.M. Service
* Drukkerij de Jong
* Willem Scholte
* Van Elst en Oosterbaan
* Been Assurantiën B.V.

Wilt u in de toekomst ook een wedstrijdbal schenken
voor een thuiswedstrijd van Oldeboorn 1 dan kunt u dit
melden bij Jan v.d. Woude lel.1772. Hiervan wordt
tevens melding gemaakt in het programmablad, het
clubblád en de resi vàn net seizoen in de kantine van
de v.v. OÍdeboorn. Een wedstrijdbal kost u /. 100,--
Híervoor ontvangt u van onze penningmeester een
nota, die belastingtechnisch 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 mij duidelijk)
5. Bogra Sports (de maker van de bordjes)
6. Zico (Binne Oosterbaan)
7, Jossie (Janco Voolstra)
8. Meesterzuiper (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. (fransport Group Valk)
16. W.A.S.H. and Go (Willem, August, Sietse en Harke)
17. D.V. Trofee (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 Roelof)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van Warmerdam)
26. A+3xH te A. (het andere café)
27. Wobma Fourages (duidelijk lijkt mij)
28. Anne Nijdam (de trouwste supporter)
29. Black & White (Marcel en Jikke)
30. Wy passe net op sa'n buordsje (Catharina, Anet, Anet,
Bea)
31. lt Boarnster Kwartet ( Ook een weddenschap WK
voetbal'94)
32. Tegelbedrijf Roel HoÍstede Aldeboarn 05663-1645
33. Marten de Mtis (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. 631768,
De kosten bedragen 100,-- voor een heel jaar. Het geld
wordt binnen de vereniging besteed voor "goede doelen".
Er is het afgelopen seizoen o.a. een nieuwe stoÍzuiger, een
kalkwagen, ca. 30 nieuwe ballen, stoÍ voor nieuwe
cornervlaggen, een andere afwasmachine en een
koff iezetapparaat voor aangeschaft .

- MDM SERVTCE OLDEBOORN/SNEE|(HARLINGEN ,

. JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN

. AUTOSPUITBEDRIJF El:INGA IRNSUM
- AUTOBEDRIJF W. V.D. KRIEKE
- FRIESLAND BANK
- RABO BANK
- HOTEL GOERRES OLDEBOORN
. M. URFF OLDEBOORN
- BOUWBEDRIJF R. DE VRIES OLDEBOORN
- CORA AUTOMATISERING OLDEBOORN
- FLUID SYSTEMS DRACHTEN
. CAFE MOEKE DE BHUIN OLDEBOORN
. FA. RODENBURG OLDEBOORN
- ARK EN REAU OLDEBOORN
. DURKJE'S TSIISHUSKE OLDEBOORN
. TRANSPORTBEDRIJF L. VISSER OLDEBOORN
- WILT U OOK EEN RECLAMEBORD BEL 0566J631772
- HORA OLDEBOORN
- APOLLO ENGINEERING
. ROEL HOFSTEDE VAKKUNDIG TEGELWERK

INLICHTINGEN OVER EEN RECLAMEBORD KUNT U
KRIJGEN BIJ JAN VAN DER WOUDE TEL.631772
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tMokkeil
Er was eens een voetbalvereniging. Deze
voetbalvereniging speelde leuk mee in de
onderaÍdeling van het amateurvoetbal. Bij elke
thuiswedstrijd liep het dorp uit om de plaatselijke
coryÍeeën te bewonderen. Het was altijd prettig vertier
op zondagmiddag, helemaal als het zonnetje er lekker
bij scheen. Bovendien kon je, als je een
programmablaadje kocht, ook nog wat winnen met
verloting die aan dat programmablaadje vastzat. Drie
nummers waren er op ieder programma gestempeld.
En dan met de pauze in de sprint naar de kantine,
want daar aan de buitenkant stonden de winnende
lotnummers vermeld. Een vrijwilliger van de leuk-mee-
voetballende-voetbalverenig ing-in-de-onderaf delin g-
van-het-amateurvoetbal stempelde elke
zondagmorgen (hij was geen kerkganger) voor een
thuiswedstrijd de totnummers op de programma's met
een stempel, die na elke stempelaktie automatisch
een nummertje doortelde en zo kwamen er op alle
programma's leuk oplopende getallen te staan. Het
stempelapparaatje weigerde wel eens dienst, het
bleeÍ wel eens hangen in een cijfertje, en het moest zo
nu en dan worden bijgevuld met nieuwe inkt, waarna
bij de eerstvolgende stempelbeurt de blauwe spetters
in het rond vlogen, maar over het algemeen was deze
vrijwilliger en daarmee ook de leuk-mee-voetballende-
etc. tevreden met zijnlhaar stempelapparaatje.

.

Op een goede dag werden eerst de ouders van de
vrijwilliger en daarna de vrijwilliger zelf blauw gebeld
(niet van de inkt) door een jongeman óet de stem van
een iele dame op middelbare leeftijd. Deze aimabele
jongen wilde graag het stempelapparaatje lenen voor
een verloting ter gelegenheid van de opening van de
jeugdsoos in het belendende dorp naast het dorp van
de leuk-mee-voetballende-etc.. De goedgelovige
vrijwilliger stemde toe in het uitlenen van het
stempelapparaatje, met als voorwaarde dat het
apparaatje teruggebracht zou worden op de
zaterdagmorgen vooraÍgaand aan de eerstvolgende
thuiswedstrijd. Die zelfde avond kwam de jongeman-
met-de-stem-van-een-iele-dame-op-míddelbare-
leeÍtijd in gezelschap van een vriend het
stempelapparaatie aÍhalen bijde kantine, alwaar de
vrijwilliger hem dit kleinnood overhandigde. De
jongeman-met-de-stem-etc. bleek een jongen van 1
19 jaar oud te zijn met een donkere bos krullen op zijn
hoofd en een ziekenfondsbrilletje op zijn neus. Hij
herhaalde nog eens dat hij de volgende
zaterdagmorgen het apparaatje zou terugbrengen op
het aÍgesproken adres en de vrijwilliger wist dat het
goed was.

Dus niet. Net als Berend Botje die uit varen ging en
nooit weerom kwam, zo ook bleeÍ het
stempelapparaatje weg. Maanden verstreken, geen
stempelapparaatje werd ooit teruggebracht. De
jongeman werd niet weer gesignaleerd en nigmand

wist wie hij eigenlijk was. De vrijwillÍger inmiddels
stempelde niet meer, maar schreeÍ met
engelengeduld trouw elke zondagmorgen (ook dit
voorval had hem niet bekeerd) voor de
thuiswedstrijden van de leuk-mee-voetballende-etc.
met een ballpoint de lotnummers op de
programmablaadjes. De tijd schreed voort en alles
was goed. Tot op zeker moment de secretaris van het
bestuur van de leuk-mee-voetballende-etc. een
teleÍoontje kreeg van iemand van de
voetbalvereniging uit de hooÍdplaats van de gemeente
waarin ook de leuk-mee-voetballende-
voetbalvereniging-etc. zich bevond. Hij inÍormeerde oÍ
de leuk-mee-etc. toevallig in het bezit was van een
stempelapparaatje waarmee men lotnummers op de
programmablaadjes kon zetten. De secretaris
herinnerde zich het voorval zoals omschreven door de
vrijwilliger en antwoordde dat dit niet meer het geval
was. Waarop de teleÍonerende persoon van de
hooÍdplaatselijke voetbalvereniging zei: "Het
apparaatje is toó niet toevallig uitgeleend aan een
jongeman die zei het nodig te hebben voor een
verloting ter opluistering van de jeugdsoos in uw
belendende dorp?". De secretaris herkende de
vraagstelling en hoopte nu iemand aan de teleÍoon te
hebben die hem kon vertellen waar dat apparaatie
was gebleven.

Niet dus. De man van de voetbalvereniging uit de
hoofdplaats van de gemeente waarin ook de leuk-
mee-voetballende-etc. zich bevond, deelde hem iets
geheel anders mede. Het geval had zich voorgedaan
dat ook zijn voetbalvereniging eenzelfde apparaatje
had uitgeleend aan iemand die zei het nodig te
hebben voor een verloting ten bate van de jeugdsoos.
Ook bijhem was het apparaatje à là Berend Botje uit
varen gegaan en niet weerom gekomen. Eveneens
was bij de voetbalvereniging in het dorp van de
betreff ende jeugdsoos het stempelapparaatje
opgevraagd en naar Zuidlaren vertrokken langs een; ,

dan weer rechte, dan weer kromme weg. Tevens had
een jongeman met donkere krullen en ziekenfondsbril
een soortgelijke stempelweten los te peuteren bij een
in oranje-shirt-met-zwarte-broek spelende vereniging
uit een dorp in de buurt, met de mededeling dat hij het
apparaat wilde gebruiken voor een verloting ter
opluistering van de opening van een nieuwe
jeugdsoos. Bij deze vereniging had men inmiddels ook
het vermoeden gekregen dat het apparaatje wel eens
via Zuidlaren in Amerika terecht zou kunnen zijn
gekomen en vooreerst niet de bedoeling had weerom
te komen.
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Wokkeil X
lnmiddels vraagt een ieder zich af:

"WAT MOET ]EMAND MET VIER STEMPEI.APPARATEN??"

a) Het zou kunnen zijn dat er binnenkort een losgeldeis binnenkomt.

b) Het kan zijn dat de apparaatjes inderdaad zijn gebruikt voor eerder gememoreerde verloting, maar dat, in plaats
van het gebruik voor het stempelen, de apparaatjes de prijzen waren in de verloting.

c) Er zich een stempelverslaafde in ons midden bevindt (bij het RIAGG, het consultatiebureau voor Alcohol & Drugs
was een dergelijke verslaving nog niet geregistreerd).

d) De Oudjaarsploeg van Vrijstaat de Folgeren gaat ze eind dit jaar voor een "practicaljoke' gebruiken en geeft ze
begin volgend jaar terug aan de gedupeerde verenigingen.

e) De jongeman was lid van de ondergrondse organisatie "The Stempelapparaatje Liberation Front", kortweg SLF,
en heeft de stempels weer teruggezet in de natuur.

f) De jongeman en zijn kompaan zijn bezig met het instuderen van een circusact, waarbij in plaats van messen
stempels worden gebruikt.

g) Een met ontslag bedreigde medewerker van een stempelapparaatjesgroothandel probeert de markt weer wat
aan te trekken.

h) Uit religieuze overwegingen probeert de jongeman op deze manier het gokken terug te dringen.

Etcetera.

Wij komen er niet uit. Zegt u het maar. Kent u deze jongeman oÍ heeÍt u andere suggesties: wij horen het graag.
Bovendien geeÍt het weer nieuwe stof voor een leuk gesprek onder het genot van een goed glas bier.
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H.Nieuwland
M.v/d Meulen
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J.Witteveen
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J.Wierda
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J.de Boer
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K.Akkermans
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R.Boonstra
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Dames
Eerste
Eerste
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Tweede
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Derde
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Vierde
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J.Braaksma
W.van Kalsbeek
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H.Ament
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