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SPONSOR APOLLO
ENGINEERING IN NIEUW
PAND.

Onze co-sponsor, Apollo Engineering,
welke onze zaalvoetbalafdeling en het
2e elftal (veld) sponsort, heeft zich
geyestigd in een schitterend nieuw
pand op het industrieterrein Bordego
te Aldeboarn. Dit bedriif dat l0 iaar
was gevestigd in het Doelhof groeide
de laatste jaren uit z'n jasie. Als gevolg

van een indruhrekkende klantenkring
en een enthousiastteam van meer
dan 20 medewerkers moest men op
zoek naar een nieuw onderkomen.
Hetgeen dus werd gevonden op het
industrieterrein. Om e.e.a. te
bezich-titên houdt men op zaterdag 2l
sept".ber a.s. Open Dag vanaf 15.00

uur. Het bestuur van de v.v.

Oldeboorn/Apollo Engineering wenst
de direktie en alle medewerkers veel

succes in hun nieuwe onderkomen.
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JEUGDVOETBALTRAINER
CURSUS WEDEROM IN
ALDEBOARN.

Na vorig seizoen met veel succes de

opleiding Jeugdvoetbaltrainer mede te
hebben georganiseerd, zijn we m.i.v.

vrijdag l3 sept a.s. wederom gastheer

voor l7 cursisten en 2 docenten (J.

Melchers en W. v.d. Wal). Dit heeft
tot gevolg dat er iedere vriidagavond

t/m december 1996 cursus wordt
gegeven van 19.00 u tot 22.00 u. in

onze kantine en van 19.00 u. tot 20,00

u. op het trainingsveld. De kantine is
dan ook van 20,00 u. tot 22.00 u.
eeslotenlt Willen iullie toch een

drankje nuttigen, dan kan dit
voorlopig in de bestuurskamer. Het is
voorlopig de bedoeling dat de B-

selectie gewoon om 19.00 u. bliift
trainen. Mocht dit echter niet meer
haalbaar zijn, dan verhuist de B-

selectie tijdeliik naar de

donderdagavond om 20.00 u.

(hierover krijgt een ieder dan

eYentueel wel bericht). Ook het
kantinepersoneel hoeft t/m december
op vrijdagavond geen kantinediensten

meer te draaien (ik ben nl. zelf wel
aanwezig en na 22.00 u. kan de A-
selectie zichzelf wel redden). Het is
overigens van groot belang dat de

cursisten en docenten in alle rust
kunnen werken. We vragen dan ook
een ieders medewerking in deze' Dus

niet steeds de kantine in en uit lopen,

en ook gaarne het stemvolume tot
22.00 u. een beeQe "dimmen". Bil

voorbaat dank voor iullie
medewerking.

Piet
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Heerenveense Boys - Aldeboarn
DI
Om 6 uur gingen we weg.Bij de , '

heerenven ers aangekomen girigen'we
ons verkleedden.lk zat gelukkig in de
basis en ik was ook nog
aanvoerder.Wij hadden de aftrap. I

minuut bezig,heerenveense boys de

bal en een schot en wat denk jel
doelpunt,l-0 dus.

Heerenveense boys was bezig om
meer doelpunten te maken.
De bal lag weer klaar voor het doel,ik
wou de bal wegtrappen maar o jé ík
schopte hem per ongeluk in eigen
doel, 2-0. De eerste helft was
afgelopen hoewel er door de anderen
nog wel gescoord werd.Het was 6-0
of zo in de eerste helftDe limonade
was goor.De tweede helft begon.Er
werd wel door hun gescoord maar
niet door ons.Toen het I l-0 was

vroegen de heerenveense boys om
een patatje.Maar het moest l2-0 voor
hun zijn vond de leider.Dat hadden
wii gehoord dus dat stonden wij niet
toe.Na een paar aanvallen van hun en

ookvan ons,blies de scheidsrechter
af.lk gaf de scheidsrechter een hand

en ging douchen.Tenslotte werd het
I l-O,dus geen pacltje voor de
anderen.Toen iedereen er was gingen

we maar naar huis. I l-0 wat een
afgang, Marten H

-, ,'i

Oldeboorn Bl - Akkrum Bl
De woensdag voor de Gondelvaart
mochten wij bekeren tegen Akkrum.
ln een toernooi eerder dit seizoen

hebben we ook al tegen Akkrum
gevoetbald, die wedstrijd hebben we
verloren met l-0. Dus hoopten wij
dit keer op betere resultaten. Om
stipt 19.00 blies de scheidsrechter dat
de wedstrijd kon beginnen. Na een

kwartiertje scoorde Akkrum 0- L
Maar we gingen door en door een
mooi versierde penalty van Jelle J.

waaruit Martin scool.de. ln de tweede
helft was Akkrum de Meest
produktiefste ploeg. Oldeboorn
scoorde nl. nog een keer (Martin).
Akkrum scoorde nog tweemaal.
Eindstand 2-3.

Groeties Tjitze Nijdam

EEN VOETBALTOERNOOI IN
GROU
De eerste wedstriid was tegen
Akkrum. Dat was een spannende
wedstrijd. Het bleef 0-0, dat was wel
jammer want op vele momenten
waren wii de betere ploeg. De
tweede wedstrijd was tegen S.D.S.

Dat vond ik geen leuke wedstrijd
want die hebben we met 4-0 verloren
en het regende ook nog. De derde
wedstrijd en meteen de laatste was

tegen GA.V.C. Dat vond ik de
leukste wedstrijd want die hebben we
met 3- l gewonnen. De eerste goal is

gemaakt door Gysbert. Dat ging zo:hij
kreeg de bal voor, schoot en dat was
een goal. De tweede werd door
Bouke-Paul gemaakt. Dat ging zo:hij
schoot zomaar op de goal en die ging
er ook in*.De derde werd ook door
Bouke-Paul gemaakt en bijna aan het
einde van die wedstrijd scoorde
G.A.V.C. nog een keer.
EINDE door Maarten v/d Heide

Warga Dl - Oldeboorn Dl
Dinsdag 27 augustus moesten wij
voetballen tegen Warga. Jan Meester
was keeper want ik had een zere
vinger. De eerste helft was ik reserve.
Toen kwam Sander met een mooie
aktie. maar hij miste. Jammer! Warga
werd steeds beter. Toen zou Warga
een doelpunt maken, maarJan
Meester hield hem op het nippertje.
En toen maakte Warga nog l2
doelpunten, maar wij maakten ook
nog een doelpunt. Hindrik de f ong.

Siemen in de korte hoek l- l. Volgens
een paar spelers van Oldeboorn was
het een buitenspel goal, nou, ik weet
het niet" ik zeg niets. Eerst maar eens

om een bakje thee. Na de thee er flink
tegenaanl e 2e helft was het precies
hetzelfde Oldeboorn sterker en feller
als Akkrum dus kregen we er ook
even van langs. Jacob kreeg de bal
dribbelde richting goal en scoorde in
de korte hoek l-2 goeide goal.
Akkrum liet nu de kop wat hangen dat
resulteerde in een l-3 van m'n liefste
Siete Veenstra. Goeie goal pop, Nou
nu even de kop erbij. Het laatste
kwartier kwam er een speler van
Akkrum in en ging het een beetje
beter. Eindsignaal klonk en ik vond het
mooi dat O'boorn had gewonnen en

WedsGnnrdvenslagen vam de Senfloncn

INLEVEREN
WEDSTRUDVERSU,GEN.

Om ons clubblad in stand te houden is

het van groot belang dat we allemaal
de wedstrijdverslagen inleveren.
Word je door je leider aangewezen
om een verslag te schrijven, lever dit
dan ook z.s.m. in. Dit kan bij Harm
Oosterbaan Swettebuorren 29 of in
de bestuurskamer in het vakje van

Oldeboorn I (staat op het buro).

Akkrum - Oldeboorn
Wij "Akkrum" moesten 23 augustus

tegen Oldeboorn spelen. Voor mij
een interessante pot want ik stond
tegenover miln broer Sietse. 7 uur
startte de wedstrijd maar, voor die
tijd allerlei gesprekjes met Bonne en

een aantal spelers. De wedstrijd ging
los, eerliik gezegd Oldeboorn was
sterker en veller, daardoor creeërden
ze nogal wat kansen die ze niet
afmaakten. Na ongeveer een half uur
kwam de bal bij Sybrand op het hoofd,
wat een wereldgoal Sybrand echt zo'n
mooie had ik nog nooit gezien.

Geplaatst, scherp en mazel. Even

later creeërden wij (Akkrum) een

kans via een corner kwam de bal bii
mij voor de voeten en scoorde bij



Wedstrfildvensflegen ven de Senfiorcm
jarhmer voor Akkrum. lk vond het
een leuke pot qua sfeer, Oldeboorn
nog bedankt.
Ex Douwe Hein Akkerman

Oldeboorn DAI - Aengwirden
DAI
Zaterdag 7 sept. Vandaag onze eerste
competitie-wedstrild gespeeld tegen
Aengwirden. We hadden laatst al een
oefenwedstrijd tegen hun gespeeld,
wat van onze kant toen niks was, dus
we moesten er vandaag even
tegenaan. ln de eerste helftgingen
Marieke en Miriam samen op het doel
af, wie gaat er scoren Marieke of
Miriaml, het is Miriam l-0. Later
kreeg Nynke een schop tegen haar
been (moet ze maar
scheenbeschermers om doen volgens
sommigen) dus die moest naar de
kant voor verzorging. Nog nÍet eens
zoveel later kreeg Marieke last vn
haar enkel, waarschijnlijk verstapt,
dus die ook naar de kant voor
verzorging zodat we met 9 man
verder moesten spelen. Gelukkig
kwam Nynke er weer in zodat we
weer met zijn l0 en waren. Verder
ziin er nog wel kansen geweest voor
Aengwirden maar gélukkig wisten ze
die niet te benutten. ln de tweede
helft is Janneke er voor Marieke
ingekomen want die kon, vanwege
haar enkel, niet meer spelen, Ook
jammer voor Amerins want die zou
maar één helft spelen maar we
hadden geen wissels meer dus moest
ze wel een hele wedstriid spelen.
Aengwirden kreeg kans om 2 keer te
scoren zodat we met l-2 achter
kwamen te staan. Maar gelukkig
kregen wij weer een kans. Nynke gaf
een mooie voorzet zodat Anneke de
bal er zo in kon tikken zodat het 2-2
stond. Maar Aengwirden kreeg nog
een kans om te scoren zodat het 2-3 .

stond (maar de vraag blijft was het
buitenspel of niet). Wii er nog even
tegenaan maar helaas toen was het
gedaan zodat we met 2-3 verloren
hebben. Mariska

TOP'ó3 - Oldeboorn
Onze eerste officiële wedstrijd was
deze bekerwedstrijd tegen TOP'63
uit het plaatselijke Oppenhuizen. Het
was een zeer warme dinsdagavond
ergens in augustus. Dat het zo

vreselijk warm was bleek ook al snel
aan het tempo van de wedstrijd (dus
niet snel). De eerste helft gebeurde
er niet al te veel al hadden wij wat
kleine kansjes. Dat deze niet werden
benut zou ons later nog wel
opbreken. Dus de tweede helft gingen

we nog steeds met 0-0 het veld in. Al
spoedig kregen wij enkele grotere
kansen maar die werden wederom
niet benut. We hadden de hulp van de
scheidsrechter nodig om toch een
goal te maken. Ondergetekende
kreeg een pass van captain Johan
Tijsma terwijl ik toch zeker 5 meter
buitenspel stond (grensrechter vlagde

ook). Uit deze situatie kon onze
pínchhitter Jacob "Yeshead" Stulp
scoren. Daarna hadden we de
wedstrijd volledig onder controle. Op
het einde van de wedstrijd ging onze
verdediging toch een maal de fout in
zodat de tegenstander l- I kon
aantekenen. Dit was bovendien de
eindstand na 90 minuten. Maar zoals

een bekerwedstrild betaamt moesten
we voor de overwinning not penalty s

nemen. Siete (bijna/volledig hersteld
van Pheiffer) schoot de eerste er
onhoudbaar in. Maar Top deed dit
ook l- l. Sybrand was tweede en

scoorde ook, maar vraag niet hoe.
Top scoorde ook weer 2-2. Als derde
mocht Cees aanleggen en die scoorde
zeer bekwaam. Top wederom 3-3.
Als vierde hadden wij August die
mocht aanleggen maar die wou de bal

wat te precies in het hoekje trappen.
Consequentie: tegen de paal. Top
wist het leder wel achter Symen te
trappen 4-3 achter. Als laatste mocht

Jacob "Yeshead" Stulp aanleggen en

deze wist de keeper ook niet te
verschalken, dus einde
bekertoernooi. Deze wedstrijd zo
snel mogelijk vergeten en ons richten
op de competitie want deze dreigt
wederom spannend te worden.
Verder wil ik iedereen nog bedanken
die bii deze wedstrild aanwezig was
als supporter. Sybrand

Mildam4-Oldeboorn2
Vrijdag 6 sepr moesten we aantreden
voor onze le competitie wedstrijd.
Vol goede moed begonnen we aan

een nieuw seizoen. Al zat het begin

er niet echt goed uit deze wedstrijd.
Door kleine fouten moesten we tot 3

maal toe een achterstand weg
werken. Waarbii we eên maal
geholpen zijn door de tegenstander.
Beide ploegen waren aah elkaar
gewaagd en een paar kleine
incidentjes maakte het nog leuker
voor de ontewer 100 toeschouwers.
We wonnen met 3-4, een leuke stare
Volgende week maar weer thuis
tegen Heerenveen. Verder de
groetjes en Janco veel beterschap.
Age.



OVERZICHT

E.PUPILLEN
Dit team zal het dit iaar erg moeiliik

kriigen met tegenstanders als

Heerenveen El, Heerenveense BoYs'

El, Nieuweschoot El, Joure El en LSC

E l. De eerste wedstrild tegen bv. LSC

leverde een verlies van maar liefst l8'0
op. Ondanks ons verzoek om dit team

zo laag mogeliik in te delen besloot de

bond anders.

Het moge dan ook duideliik ziin dat de

leiders van dit team een hels karwei

kriigen om de sfeer er in te houden. lk

wens jullie daarom veel succes en

hopeliik een betere indeling na de

winterstop.
D.PUPILLEN
De D-Pupillen wisten als enige

jeugdploeg in de eerste wedstriid een

overwinning te behalen. Tegen THOR
uit Lippenhuizen werd het 4'l . Dit
team herbergt nogal wat dames die net

als een paar iongens voor het eerst oP

een groot veld met grote doelen moet

spelen. Dit zal in het begin voor wat

moeiliikheden zorgen maar met een

gediplomeerde trainer zal dit snel

(hopeliik) beter worden. Maar de

eerste punten ziin er en laat er vele

volgen. Succes!

C-funioren
Ook deze iongens hadden geen succes

in hun eerste wedstriid. Met maar

negen spelers, er waren er maar liefst

5 geblesseerd, was LSC te sterk.

Halverwege de eerste helft werd het

team nog wel aangevuld met 2 sPelers

van de E-Pupillen maar LSC was te

sterk. Maar gezien het spel van de 9 en

later I I moet er met de geblesseerde

spelers toch wel resulaten komen.

Want zo slecht speelde Oldeboorn
niet. Maar wat wil ie ook met de oud

aanvoerdervan het eerste als leider.

B-funioren
Van deze ploeg verwacht ik dit iaar
weer veel voetbalPlezier. Deze iongens
spelen elk iaar leuk aanvallend voetbal

en hoewel ze nu voor het eerst &
Jumioren ziin lieten ze met name tegen

Akkrum in het bekertoernooi zien dat

ze ook dit laar weer hoog kunnen

eindigen. De nieuwe keeper liet zien

dat hij met enige training een goede

kan worden. Al bliift het iammer dat

een grote vereniging als Heerenveen

zijn eigen keepers niet kan opleiden.

filftafi @Yevz,fichG
Dit is nu al de tweede keePer van

Oldeboorn die naar HeeÍenveen is

gegaan. Een compliment natuurliik

voor onze trainers en onze club at wil

dit wel kunnen.

Dameselftal
Voor het tweede seizoen word er oP

zaterdag ook weer gespeeld door onze

dames. Henk araait hier nog steeds de

scepter bijgestaan door niemand

minder dan Willemke Meester' Werd
er vorig iaar mondiesmaat Sewonnen
dit jaar verwacht ik meer Punten' De

eerste wedstriid werd met 2-3

verloren, maar er had duideliik meer

ingezeten. Er kunnen bii dit team

trouwens nog wel enige dames bii dus

wie in een gezellig team wil voetballen

kan zich aanmelden bii het bestuur'

Ook leden uit Akkrum ziin natuurliik

welkom dus Nouline doe ie,best in

Akkrum.
Viifde elftal
Vorig iaar was dit nog het vierde en

werd men kampioen, Navraag bii de

bond bleek dat promotie er niet inzat

wegens de herindeling, Eigenliik ziin

deze mannen (ik zal iullie niet weer

oudjes noemen) dus gedegradeerd' De

eerste wedstriid werd alweer met 7- I

gewonnen dus dat begint goed. Over
een paar weken'moet deze ploeg naar

Terschelling en van wat ik hoor Saan ze

daar een lang week-end heen. Volgens

ene meneer Meester'om te vissen'

Ook de vrouwen gaan mee en die

zullen dan wel gaan te winkelen denk

ik. Zal naar Boarnsters begrippen wel

erg nat worden dat week-end.

Vierde elftal
Hier zitten de wat oudere jongeren in.

De eerste wedstriid ging verloren met

2-0 tegen Sneek. Dit had niet gehoeven

als de spits van Oldeboorn een Paar

keer nietvoor lege goal hoog had

overgeschoten. Net als het derde kan

dit team ook nog wel wat sPelers

gebruiken. Dus mensen wil ie I keer in

de week trainen en zondags een leuk

wedstrijdie spelen meld ie dan. Met

zulke spitsen als in dit team spelen

verwacht ik toch nog wel het een en

andere.
Derde elftal
LeiderJohan Fokkema heeft :

hoolstwaarschiinliik de eerste priis al

weèr binnen. De laatste man van

Oldeboorn zag in eerste wedstriid (2'9

verlies) dat de keeper van Joure te ver

voor ziin goal stond. Met een prachtig

schot vanaf60 meter verraste hii de

keeper en misschien hem zelf ook wel

een beetie. Dit elftal zal het niet
makkelijk krijgen maar Johan zal

onptwijfeld de iuiste snaren weten te
vinden.
Tweede elftal
Wist de eerste wedstriid om te zetten

in een 3-'{ overwinning in en tegen

Mildam. Nu de eerste punten binnen

ziin hoop ik dat er vele volgen want
het tweede komt meestal wat laat oP

gang.Tal natuurliik veel van af hangen

of het eerste blessure en schorsing vrii
bliift. Deze jongens moeten Sewoon
proberen zolang mogeliik met de

bovensten mee te draaien zodater
misschien aan het eind van het seizoen

een feestie in zit. Aan de leider zal het

in ieder geval niet liggen. Aan de

aanvoerder ook niet want die houdt
wel van een feest.

Eerste elftal
Zal onder het derde jaar van trainer
B.de Vries nu eindeliik eens wat laten

zien. De eerste wedstriid tegen OSI uit
Leeuwarden werd gewonnen met l-2.
Slecht spelen maar toch winnen zo

mag ik het graag zien. Vorig iaar
werden zulke wedstriiden direkt
verloren. Maar dit iaar wordt er voor
elke meter geknokt en dat is wel eens

anders teweest. Gewoon elke wedstiid

proberen te winnen en ie best doen

dan kom je een heel eind. En dan zien

we wel waar het vlaggeschip strandt. lk
verwacht er in ieder geval veel van

maar ja ik meende vorig iaar ook al dat

ze kampioen zouden worden.
Apollo-Engineering
De zaalvoetballers ziin ook al weer
enige weken bezig. Meint Hofstra is de

nieuwe coach+speler, De eerste

wedsrijd werd met 7-0 verloren maar

dit kwam duideliik omdat de nieuwe

regels over het terugspelen op de

keeper niet duideliik ziin. Navraag bii

de bond heeft,ook geen zin want die

zitten ondertussen meer met hun ,

handen in het haar dan aan de telefoon

om de vragen van de clubs te
beantwoorden. Ook deze club wens ik
verder veel succes en veel Punten.
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Wedsfrvnrdnfieuws
WEDSTR|TDEN V.V. HEERENVEEN.

Mocht er een team van de v.v. Oldeboorn een uitwedstrijd
moeten spelen tegen een team van de v.v. Heerenveen, dan is
de route als volgt Rijksweg Heerenveen/Zwolle afslag
Oraniewoud nemen, daarna linkaf de Cissy van Marxveldstraat
inrijden die uitkomt op het nieuwe complex nabii het Abe
Lenstra Stadion.

HOEVEEL SPELERS MOGEN vYE WISSELEN?

Heren senioren:
Dames senioren:
B-junioren :

C-junioren :

D-pupillen :

E-pupillen :

F-pupillen

3 invallers
3 invallers
5 invallers
5 invallers
5 invallers
O nbepe rkt d oorwisselen
ldem

maar mee te stoppen met de mededeling "ga maar lekker
douchen". Hierop wordt door Rinke Beimin onmiddellijk op
zijn uurwerk gekeken (het was mij ontgaan dat hij deze nog
omhad) en mij héél duidelijk gesteld; "maar hier betaal ik geen
contributie voor"! Waaruit maar weer eens duidelijk bliikt dat
men wel waar voor z'n duur betaalde centjes wil. Hopelijk
komen spelers en trainers hier wel uit.

Piet.

wuztctNGEN SPEELDUUR JEUGDTEAMS
sEtzoEN t99ó-t997.

Met ingang van dit seizoen is de speelduur van alle jeugdteams
gewijzigd in:

B-junioren 2x40 minuten, C-junioren 2x35 minuten, D-
pupillen 2x30 minuten, E-pupillen 2x25 minuten,
F-pupillen 2x20 minuten, Zaalvoetbal 2x25 minuten

Willen alle leiders dit wiiziten in het "rode boekje"!!D.PUPILLEN.

Zomaar een donderdagavond in september op het trainingsveld
van de v.v. Oldeboorn. Na een zeer onstuimige training van
onze D-pupillen (we krijgen waarschijnliik zware storm) en
ettelijke waarschuwing mijnerzíjds, besluit ik om 18.50 u. er



Wedsfrrnrd nfieuws
D-PUPILLEN (7-TALLEN).

0-1

0-2
3-0
t-0
0-4
0-0
t-0
t-0
0-l
0-0

UITSLAGEN MID FRIESLAND
TOERNOOI ALDEBOARN.

D-PUPTLLEN (r l -TALLEN).

Trainingstiiden v.v. Oldeboorn seiioen I 99ó' I 997.

Maandag:

E-pupillen

Dames

Dinsdas:

D-pupillen

C-iunioren

B-junioren
Oosterbaan

Cees Reitsma

A-selectie/B-selectie 20.00-21.30 u. Bonne de Vries
+ kandidaten 3e elftal

SDS2-SDS I

Oldeboorn - GAVC
Akkrum - SDS 2
SDS I - Oldeboorn
GAVC - Akkrum
SDS 2 - Oldeboorn
SDS I -GAVC
Oldeboorn - Akkrum
SDS 2 - GAVC
Akkrum - SDS I

Eindstand:
t. sDs I

2. Akkrum
3. GAVC
4. Oldeboorn.
5. SDS 2

Woensdai:

E-pupitlen

Keeperstraining jeugd
Dames
3el4e/5e elftal

lrnsum I -lrnsum2
GAVC I -GAVC2
Oldeboorn - Akkrum
lrnsum2-GAVC I

Oldeboorn - GAVC 2
Akkrum - lrnsum I

Oldeboorn - lrnsum 2
Akkrum - GAVC 2

lrnsum l-GAVc I

lrnsum 2 - Akkrum
GAVC2-lrnsum I

GAVC I - Oldeboorn
GAVC2-lrnsum2
lrnsum I - Oldeboorn

- Akkrum - GAVC I

Eindstand:

l. lrnsum I

2. Oldeboorn
3. GAVC I

4. lrnsum 2

5. Akkrum
6. GAVC 2

Piet Tijsma,
v.v. Oldeboorn.

6-0
t-0
0-0
0-2
2-0
0-l
t-0
0-0
3-0
t-0
0-2
l-l
0-l
2-0
t-l

Donderdag:

D-pupillen

C-iunioren

B-junioren

Vriidag;

B-selectie I

+ kandidaten 3e elftal
A-selectie

P.P.van der Feer Bokaal.

Naam Elftal Doelpunten
S.Bergsma Vijfde 7
H.Ament Viifde 4
S.Veenstra Eerste 2
C.Reitsma Eerste 2

J.Stulp Tweede 2
K.Mulder Vierde 2
H.Hartmans Vijfde 2

B.Oosterbaan Viifde 2
D.Westerhoven Vijfde 2

A.Faber Eerste I

P.Poepjes Eerste I

J.Hoekstra Tweede I

E.Quarré Derde I

H.Nieuwenhuis Derde I

W.van Kalsbeek Vierde I

J.Meester Vierde I

B.Haspels Viifde I

D.Valk Vijfde I

M.Hiemstra Dames I

A.de Visser Dames I

18.00- 19.00 u. Jan v.d. Wal

Jentie Kirkenier
20.00-21 ,00 u. Pieter Poepies

18.00- 19.00 u. Piet Tilsma

Henrico Veerman
19.00-20.00 u. Johan Tiisma
Siete Veenstra
19.00-20.00 u. Sybrand

18.00- 19.00 u. Jan v.d. Wal

Jentje Kirkenier
19.00-20.00 u. Jan v.d. Wal
19.00-20.00 u. Henk Vink
20.00-21.00 u.

18.00- 19.00 u. Piet Tijsma
Henrico Veerman
19.00-20.00 u. Johan Tijsma

Siete Veenstra
19.00-20.00 u. S. Oosterbaan
Cees Reitsma

9.00-20.00 u. B. de Vries

20.00-21.30 u. B. de Vries



ilmte vtrroetle
ln onze rubriek "lnterfioetje" deze keer een profielschets

van :

Naam:

Geboren:

Burgerlijke staat:

Schoenmaat en merk:

Speelt in:

Gespeeld in:

Roken/alcohol:

Kan sex voor de wedstrijd:

Beste boek:

Beste film:

Lievelingskost *

Hobby's:

Mooiste man een/of vrouw:

Favoriete club:

Favoriete club Luitenland:

Favoriete speler:

Favoriete trainer:

Welke club wordt dit seizoen landskampioen:

Welke clubs degraderen dit seizoen:

Beste scheidsrechter:

Slechtste scheidsrechter:

Favoriete tv-programma:

Favoriete tv-presentator:

Kwal van de w:

Favoriete radiozender:

Favoriete diskjockey:

Favoriete muziek:

Slechtste muziek:

Favoriete andere sport:

Onderschatte voetballer:

Overschatte voetballer:

Hoogtepunt:

Dieptepunt:

Ambities voor de toekomst:

Beste krant/tijdschrift:

Slechtste krant/tijdschrift:

Een hekel aan:

Kwal van de voetballerii:

Wie zou je weleens willen ontmoeten:

Best (oud) voetballer v.v.Oldeboorn:

Voetbal is:

Wat je verder altijd al kwijt wou:

Andreas de Boer

ja

man

44 adidas

Oldeboorn 2

EtJmA

alcoholia

alles kan, koffiekan, theekan

Stamgasten

Brave Heart

spaghetti

voetbal

Winona Ryder

Sc Heerenveen

Wolverhampton Wanderes

Tommasson

0s Foppe

PSV

Volendam,NEC en Utrecht

Mario v/d Ende

Benny Brander (Akkrum)

High tide

Rolf Wouters

Hans v/d Togt

Kink FM

RobertJensen

Top 40 tot Hardrock

Hardcore

Schaatsen

Dennis Bergkamp

Peter van Vossen

Kampioen C-Junioren

rode kaart bii ONS

natuurlijk

Volkskrant

Yes, Story

intervieuws

alle Snekers met een kale kop

Winona Ryder

alle voetballers die Oldeboorn tot het

hoogtepunt hebben gebracht

het psychisch schaden van de tegenstander

Min trui is read en net rose



WedsGrnidpr@ gvennnne

VERTREK BU UTTWEDSTRUDEN.

Er waren helaas enkele ouders niet "happy" dat we als jeugdbestuur hadden besloten om m.i.v. het seizoen 1996-1997 allemaal

te vertrekken vanaf de kantine i.p.v. uit Tsierkebuorren. De redenen die hieraan ten grondslage lagen ziin o.a. dat we bij de
kantine de beschikking hebben over een telefoon (zodat er eventueel nog gebeld kan worden), dat er bij afgelasting een
training wordt gegeven, dat spelers en leiders binnen kunnen wachten (bii regenachtig weer), dat de leiders eventueel hun

wedstrildballen nog kunnen oppompen, dat we beter zicht hebben over de aanwezige spelers en dat we bij de kantine niet het
gevaar van het verkeer hebben tijdens het wachten. Overigens is er bij de leiders nadrukkelijk op gewezen om de oversteek
over de grote weg goed in de gaten te houden. Het probleem van de oversteek wordt door ons zeker wel onderkend, maar
wij constateren ook dat jeugdige spelers bijna de gehele week op het sportcomplex vertoeven (buiten de
trainings/wedstriiddaten om) en dan dus ook de oversteek maken (waarbij dan uiteraard geen toezicht is). Hopelijk heeft een
ieder begrip voor deze beslissing, waarbij we met name onze jeugdleden goed op het hart moeten drukken om steeds weer
goed uit te kijken bij de oversteek

Piet
-

WEDSTRUDPROGRAM MA W.OLDEBOORN

BU TWUFEL OVERAFGELASTTNG ALTI'D EERST DE LEIDER BELLEN, DAARNA DE
WEDSTRUDSECRETARTS (AANGEZTEN DEZ,E LAATSTE ANDERS EEN "TELEFOONOOR" KRUGT l!).
WAARVAN AKTE.
FVB-TNFOLUN (DTVERSE |NFO VrA CASSETTE). 05 | 3-ó | 8998

ZATERDAG 2I SEPTEMBER
47806 FVC 82 - OLDEBOORN Br rO.3o

53479 OLDEBOORN CI - HEERENVEENSE B. C2 I I.OO

83239 FFS DA 2 - OLDEBOORN DAI O9.OO

s678t GAVC Dr - OLDEBOORN Dl t.0.00

66t44 NTEUWESCHOOT El - OLDEBOORN El I 1.00

ZONDAG 22 SEPTEHBER
I 69I8 SPARTA's9 I - OLDEBOORN 1 I4.OO F.V/D WERF
27084 RENADO 3 - OLDEBOORN 2 t2.00
27347 oLDEBOORN 3 - NTEUWESCHOOT 8 I 2.00
2748r FRtStA 5 - OLDEBOORN 4 1 t.00
276t0 oLDEBOORN 5 - WARGA4 t0.00

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
478I0 OLDEBOORN BI . WARGA BI I2.OO

53488 AKKRUM CI - OLDEBOORN CI I I.OO

8324I OLDEBOORN DAI - HEERENVEENSE B. DAI I4.OO

5679I OLDEBOORN DI - AKKRUM DI IO.OO

66I48 OLDEBOORN EI - HEERENVEEN EI I I.OO

ZONDAG 29 SEPTEMBER
r6924 OLDEBOORN I - UDTROS I r4.00 TJ.FJORNA
27090 OLDEBOORN 2. DE BLESSE 3 I I.OO

27354 DEBLESSE 6 - OLDEBOORN 3 IO.OO

27485 oLDEBOORN 4 - WARGA 3 r2.00
276I9 SNEEK BP 6 - OLDEBOORN 5 I2.OO

wljzrclNGEN TNDELTNGEN
DAMES 5E KLAS C
TËRUGGETROKKEN: DMCHTSTER BOYS DA2
TERUGGETROKKEN: DE BLESSE DA3
TOEVOEGEN: DWP DAI

I



UITSLAGEN MID FRIESLAND
TOERNOOI ALDEBOARN.

D.PUPTLLEN ( I l -TALLEN).
6-0
1,0

0-0
0-2
2-0
0-l
t-0
0-0
3-0

t-0
0-2
t-l
0-t
2-0
l-l

Donderdag:

D-pupillen

C-junioren

B-junioren

VriidaS:

B-selectie I

+ kandidaten 3e elftal
A-selectie

P.P.van der Feer Bokaal.

Naam Elftal Doelpunten
S.Bergsma Vijfde 7
H.Ament Vijfde 4

S.Veenstra Eerste 2

C.Reitsma Eerste 2

J.Stulp Tweede 2
K.Mulder Vierde 2
H.Hartmans Vijfde 2
B.Oosterbaan Vijfde 2

D.Westerhoven Vijfde 2

A.Faber Eerste I

P.Poepjes Eerste I

J.Hoekstra Tweede I

E.Quarré Derde I

H.Nieuwenhuis Derde I

W.van Kalsbeek Vierde I

J.Meester Vierde I

B.Haspels Viifde I

D.Valk Vijfde I

M.Hiemstra Dames I

A.de Visser Dames I

sDs2-sDs r

Oldeboorn - GAVC
Akkrum - SDS 2
SDS I - Oldeboorn
GAVC - Akkrum
SDS 2 - Oldeboorn
SDS I - GAVC
Oldeboorn - Akkrum
SDS 2 - GAVC
Akkrum - SDS I

Eindstand:
t. sDs I

2. Akkrum
3. GAVC
4. Oldeboorn .

5. SDS 2

0-l
0-2
3-0
r-0
0-4

0-0
t-0
t-0
0-l
0-0

E-pupillen

Dames

Dinsdae:

D-pupillen

C-junioren

B-junioren
Oosterbaan

Cees Reitsma

A-selectie/B-selectie 20.00-21.30 u. Bonne de Vries
+ kandidaten 3e elftal

Piet Tiisma,
v.v. Oldeboorn.

Trainingstiiden v.v. Oldeboorn seizoen I 99ó' I 997.

Maandag:

18.00- 19.00 u. Jan v.d. Wal

Jentje Kirkenier
20.00-21.00 u. Pieter Poepies

18.00- 19.00 u. Piet Tiisma

Henrico Veerman
19.00-20.00 u. Johan Tiisma
Siete Veenstra
19.00-20.00 u. Sybrand

18.00- 19.00 u. Jan v.d. Wd
lentie Kirkenier
19.00-20.00 u. Jan v.d. Wal
19.00-20.00 u. Henk Vink
20.00-21.00 u.

18.00- 19.00 u. Piet Tijsma
Henrico Veerman
19.00-20.00 u. Johan Tijsma
Siete Veenstra
19.00-20.00 u. S. Oosterbaan
Cees Reisma

9.00-20.00 u. B. de Vries

20.00-21 .30 u. B. de Vries

Woensdái:

E-pupillen

Keeperstraining jeugd
Dames
3e/4el5e elftd

WedsGrnrd nfieuws
D-PU PTLLEN (7-TALLEN).

lrnsum I -lrnsum2
GAVC I.GAVC2
Oldeboorn - Akkrum
lrnsum2-GAVC I

Oldeboorn - GAVC 2

Akkrum - lrnsum I

Oldeboorn - lrnsum 2
Akkrum - GAVC 2

lrnsum l-GAVc I

lrnsum 2 - Akkrum
GAVC2-lrnsum I

GAVC I - Oldeboorn
GAVC2-lrnsum2
lrnsum I - Oldeboorn

- Akkrum - GAVC I

Eindstand:

l. lrnsum I

2. Oldeboorn
3. GAVC I

4. lrnsum 2
5. Akkrum
6. GAVC 2



Nfieuws Yen de redactfie
AAN ALLE LEIDERS EN
KANTINEPERSONEEL.

We hebben besloten dat alle
gastteams die in Aldeboarn voetballen
gebruik maken van de nieuwe
boxen. Dit houdt in dat alle teams
van de v.v. Oldeboorn zoveel
mogelijk gebruik dienen te maken van
de oude boxen.

BELANGRUKE DATA V.V.
OLDEBOORN.

Zaterdag 28 december
Douwe Venema toernooi te Akkrum.
aanvant 18.00 uur.

FOTO'S IN KANTINE.

Er hangen nog steeds foto's van het
seizoen 199511996 van alle teams in
de kantine. Deze foto's kunnen nog
worden bíjsteld op de bestelliist die
bij de foto's hangt. Wel gaarne z.s.m.

Het is de bedoeling dat we ook dit
seizoen van alle teams weer een foto
gaan maken.

FOTO SMULBOETIEK'T
ANKER.
Aan het eind van het seizoen 1995-

1996 heeft Smulboetiek 't Anker een
foto gemaakt en ingelijst van onze
C l-junioren. Dit naar aanleiding van

hun prestaties (met name na de
winterstop). Deze foto is te
bewonderen in onze kantine. Bouwe
en Anke bedankt!

MUN NAAM rS MARTTNI!!! EN
GEEN MARTEN!!!

BU YOORBAAT SORRYII!

PASFOTO'S PASFOTO'S
- PASFOTO'S.

DENKEN ALLE'EUGDLEDEN
EN ZAALVOETBALLERS
EROM DATZEVOOR ! OKT.
EEN PASFOTO BU HUN
LEIDER INLEVEREN. NA HALF
oKT.ZUN ZE N|ET MEER
SPEELGERECHTIGD ALS ER
NIET EEN PASFOTO IS
INGELEVERD.

GEBRUIK VIDEORECORDER.

Gebruik maken van de videorecorder
in de kantinel Even een belletje naar
mii.

Piet.

WINDIACKS V.V. OLDEBOORN.

De windjacks gaan als een tierelier.
Na de vorige oproep, hebben we er
inmiddels alweer ruim 20 st.
verkocht. Aangezien ze per 24
besteld kunnen worden (i.v.m.
opdruk en maat), is het bittere
noodzaak om nu z.s.m. de laatsten te
bestellen. Het is nl. niet zeker of er
wederom 24 st. worden besteld. Er

ligt een bestellijst in de kantine
waarop je de naam en maat kunt
invr.tllen. De kosten bedragen 35,-
voor zo'n schitterend jack van je

favoriete club. Haast is geboden!!!

Piet. d

Bilessurepreventfie
SCHEEN BESCHERMERS. (Nynke
Akkerman....)

Meer dan l37o van de contactletsels in

het voetbal treden op ter hoogte van

het onderbeen. Voor wie er nog aan

zou twiifelen: scheenbeschermers in het
voetbal hebben wel degelijk nut. Dat
bliikt uit recent onderzoek waarin 9l
verschillende scheenbeschermers
werden getest. Daarbij werd gebruik
gemaakt van een specifiek apparaat

waardoor er een gewicht tegen een

bepaalde snelheid van de

scheenbeschermer (vastgemaakt aan

een prothese terechtkwam. De
impactkrachten ter hoogte van het
onderbeen werden gemeten. Alle

teteste scheenbeschermers gaven

minimum 40% daling van de

impactkracht Zelfs de

scheenbeschermers met de minste
bescherming zullen een aanzienlijke

vermindering van de impactkracht op
het scheenbeen veroorzaken, Dus:

SCHEENBESCHERMERS:
DOEN!!!!
(Overgenomen uit het maandblad "de
Voetbaltrainer").

Piet.

BLESSUREBEHANDELING Y.V.
OLDEBOORN.
M.i.v. vorig seizoen reeds is het mogelijk
om iedere vrijdagavond om 19.00 u. in

de bestuurskamer je blessures (met

name spierblessures) te laten

behandelen door twee gediplomeerde

venzorgers, te weten Uilke Niiholt en

Dick Westerhoven. We hebben in de

bestuurskamer een verzortingstafel
staan waer alle leden van de v.v.
Oldeboorn kunnen worden verzorgd.
Dus heb ie een blessure o.i.d., kom
vriidag's naar het sportcomplex van de

v.v. Oldeboorn om 19.00 u,

VOETBALSCHOENEN
scHooNMAKEN, INVETTEN EN
ooKMuN KOUSEN
INSPECTEREN? WAAROM
MOET IK DAT ALLEMAAL

DOEN?
'n voetbalblessure vervelender
dan je denkt.
WEETTE }vAT ECHT COOL tS?

EEN \AíARMING UP YOOR DE
WEDSTRUD.
'n voetbatblessure vervelender
dan je denkt.
MOETEN SUPPORTERS NU
STIMULEREN OF SHOCKEREN?
'n voètbalblessure verryelender
dan je denkt.
GOEDE COACHING
VOORKOMT BLESSURES
'n voetbalblessure vervelender
dan je denkt.
ZONDER EEN WARMING UP
VERLIES JE 'T VAN 

'EZELF. 
TE

BËNT GEEN ''UITSLOVER" ALS
,E EEN u/ARMTNG UP DOETII!
Het doel van een warming up is
duidelijk. fe begint op nul en je wilt
naar honderd. Daar moet ie even
rustig de tijd voor nemen, namelijk
ca.20 minuten.



Sp@ns@rh@ekle
KOOPT BU ONZE ADVERTÊERDERS!!!

ADVERTEREN DOET VERKOPEN!!!

Wilt u ook een advertenrie in ons clubblad plaatsenl

Neem gerust even contact op metJelle Teunissen tel.631442

Club van 100 v.v. Oldeboorn

l. Skineskopper (Haaye v.d. Heide)
2. Moeke de Bruin (een café in Oldeboorn)
3. Brothers Booze (ohan, Roelof en Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mij duidelijk)
5. Bogra Spors (de maker van de bordjes)
6. Tico (Bi nne Oosterbaan)
7. Jossie (Janco Voolstra)
8. Meesterzuiper (an Meester)
9. Modehuis Numan (ook wd duidelijk)
10. Katfe (Harm Oosterbaan)
I L lk en mien broer (Kor Mulder en Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor Brouwer & Siep Grotenhuis)
13. Lyse Louw (Jan Visser)
14. Lillehammer '94 (een weddenschap)
15. T.G.V. (l-ransport 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 voeóal 1994)
20. Calimero (Gerke van Kalsbeek)
2l . de Heavy's (Sible, Henk, Ellert en Róelof)
22. Jeppe Tjengberg (Sieae Akkerman)
23. Bettel (an Bethlehem)
24. Bokkema flohan 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 buordsie (Catharina, Anet, Anet, Bea)
31. lt Boarnster Kwaftet ( Ook een weddenschap WK voetbal '94)
32. Tegelbedríjf Roel Hofstede 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)
39. "Mr. Been" (Jan Nijdam)
40. Melle House (Henrico Veerman)
41. Gebr.Corona (Pieter Poepies/Douwe Hein Akkerman)
42. it knyn fan Skylge (Harmen Ament)

WIE VOLGT?!?!?

Opgeven kan bii Binne Oosterbaan tel. 63 1768.
De kosten bedragen 100,.. voor een heel jaar.
Het geld wordt binnen de vereniging besteed
voor "goede doelen".

RECLAM EBORDEN V.V. OLDEBOORN

. MDM SERVICE

OLDEBOORN/SNEEI(HARLINGEN
-JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
- AUTOSPUTTBEDRUF ELZINGA TRNSUM
- AUTOBEDRUF W. V.D. KRIEKE
- FRIESLAND BANK
- RABO BANK
- HOTEL GOERRES OLDEBOORN
. M. URFF OLDEBOORN
- BOUWBEDRUF R. DE VRTES OLDEBOORN
. CORA AUTOMATISERING OLDEBOORN
- FLUID SYSTEMS DRACHTEN
- CAFE MOEKE DE BRUIN OLDEBOORN
. FA. RODENBURG OLDEBOORN
- ARK EN REAU OLDEBOORN
- TMNSPORTBEDRUF L. VTSSER

OLDEBOORN
- WILT U OOK EEN RECTAMEBORD BEL
0s663-63t772
- HORA OLDEBOORN
. APOLLO ENGINEERING
. ROEL HOFSTEDE VAKKUNDIG
TEGELWERK

INLICHTINGEN OVER EEN RECLAMEBORD
KUNT U KRUGEN BlJJAN VAN DER
WOUDE TEL.631772


