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wrNDrAcKS V.V.
OLDEBOORN.

De laatste 24 bestelde windjacks zijn
inmiddels binnengekomen. Tegen
betaling van /. 35,-- aan mij
persoonlijk kunnen de jacks worden
afgehaald aan de S. de Grootstr. 26.

Er zijn overigens ook nog mensen die
de jacks van de eerste bestelling nog
moeten betalen. Gaarne z.s.m.!!!

wAssEN wtNDfACKS:

De windjacks dienen
binnenstebuiten te worden
gewassen, aangezien anders de
tekst als sneeuw voor de zon
verdwijnt!!!!

Piet.

I

UfiG de bestuurskanner
BELANGRTTKE DATAV.V.
OLDEBOORN.

Zaterdag2S december
Douwe Venema toernooi te Akkrum.

- aanvang 18.00 uur.

P.P.van der Feer Bokaal.
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20:,00 UUR

redaktieadres
Harm Oosterbaan
swettebuorren 29

Naam
Doelpunten
S.Bergsma

J.Meester
H.Ament
S.Veenstra

J.Stulp
B.Oosterbaan
C.Reitsma
A.Faber
B.Voolstra
K.Mulder
D,Westerhoven
H.Nieuwland
A.de Visser
P.Poepjes

J.Hoekstra
Joh.Poepjes
RJelsma

E.Quarré
H.Nieuwenhuis

J.vld Vlugt
W.van Kalsbeek
B.Haspels

D,Valk
M.Hiemstra

J.Hermanides

Nieuwe paardestal Fam. Bouma.

Het bestuur van de v.v. Oldeboorn
wenst de Fam. Bouma (Henswoude)
veel succes met hun nieuwe stal.



Wed strnrdvc rs lagc n jeu gd
Oldeboorn Dl - Wolvega Dl
Zaterdag l4 september moesten wii
vóetballen tegen Wolvega. De eerste
helft was Wolvega veel beter als ons
na l5 minuten werdt het 0- I voor
Wolvega. Weer 5 minuten later
werdt het 0-2. Na een minuur oÍ 7
werdt het l-2 die ene doelpunt werdt
door Sander Postma geschoort toen
was het pauze en kregen thee. ln de
tweede helft werdt het snel l-3. Na
een minuut oÍ 3 werdt het l-4 voor
Wolvega maar Wolvega maakte nog
drie doelpunten. Dus de eindstand
was l-7 voor Wolvega.
Karin Rodenburg

Akkrum Bl - Aldeboarn Bl
Zaterdag 7 september vertrokken wij
op de fiets richting Akkrum. Na de
warming up togen wij vol goede
moed het veld op.. Akkrum had de
aftrap en ging er gelijk fel tegen aan.
Na l0 minuten scoorden zij de eerste
goal. Onze goede moed zakte toen
letterlijk en figuurlijk behoorlijk in de
schoenen. Dit was dan ook te merken
want Akkrum pngelde er nog een
tweede goal in, Tijdens het bakje leut

.werd er even behoorlijk door onze
leiders op ons ingehakt. De tweede
helft ging al stukken berer maar de
goals wilden maar niet komen.
Akkrum wist er toch nog een in te
schoppen. Dus met een 3-0 nederlaag
konden we richting huis fietsen.
Martin

W Oldeboorn Bl -
Heerenveense Boys 83
Het weer zat niet echt mee zaterdag
toen de Boys uit Heerenveen bij ons
kwamen spelen, want de regen viel af
en toe met bakken uit de lucht. Pech
dus. We waren wegens ziekte en de
kalverkeuring maar met 9 man.
Dubbel pech dus. Gelukkig kwam
Miriam ons versterken. Om l2 uur
trapten we af en al gauw leek het er
op dat we beter dan hun waren en we
draaiden "lekker". Eentje van
Heerenveense Boys trapte z'n maat
(per ongeluk) het ziekenhuis in met
een gebroken enkel. Die zal balen!
Halverwege de le helft liep Miriam de
achterhoede er helemaal uit.Ze gaÍ

een períecte voorzet en ik kon hem
er simpel in tikken. Daar was ie dan!
De eerste goal in de competitie. We

konden de rust net niet droog halen
en als verzopen katten gingen we naar
de box voor een warm bakje thee.
Ook na de rust kwam Heerenveense
Boys niet echt aan de bak. Al snel kon
ik de bal nog eens in hun netje kicken.
Niet dat ie nou zo goed was, maar hi
hing en dat telt. Albert was niet zo
gelukkig, Eén keer op de paal en ook
nog eens op de lat. Best wel shit
eigenlijk. Vijf minuten voor het einde
stopte Harm in eerste instantie een
best schot van hun, maar hii liet hem
weer los en in de rebound zat ie toch.
Eindstand 2- I dus. Al met al een
sportieve wedstrijd en een lekker
begin voor ons. De eerste 3 punten

- zi,in binnen! Jelle Jacob de Vries

Oldeboorn Cl - Heerenveense
Boys C3

Zaterdagmorgen om half I I moesten
wij in de box zijn want, we moesten
tegen Heerenveense Boys spelen.
Toen ik er heen fietste zag ik Jelmer
v/d Berg terug fietsen, wat doer die
nou? dacht ik. Dat bleek later hij was
weer zo sportief om de shirtjes te

'vergeten!!l!!

Toen ik klaar was met omkleden en

net even een balletje wou trappen,
riep onze coach Honkie:"allemaal in
de box!" grr@+f@ dacht ik,
waarom nou net!!!
Nu kregen we de opstelling te horen:
Dennis keeper, Jelmer(v/d Berg)
laatsteman, Nico rechtsback, Rene
voorstopper, mezelf linksback,
mAArten (hij wil dat ik zijn naam zo
schrijf) linksmidden, Bouke-Paul
midmid, Loek rechtsmidden, Johannes
rechtsvoor, Robbert spits, en

superman (Frederik) linksvoor,
He he eindeli.jk naar buiten, even een
bal aanraken. We waren nog niet
eens ingelopen of de wedstrijd begon
al.

Eerste helft:

Het begon slecht, we stonden na

enige minuten prutsen al 0- I achter.
Net toen het 0-2 was geworden zette

Johannes voor, (een mooie bal)
Robbert schoot in, maar de keeper
kon nog net redden, zonde!
En toen gebeurde hetiemand van

Heerenveense Boys zette voor,
iemand gaf mij een duw, en pats de
bal vloog tegen mijn hand,
" Penalty " riep Kirkenier, wat nou
penalty dat was aangeschoten
(ouwe)man!!l !!!!!!!!!!! !!!!!!! !!!!! !!! !!
nouja, dat was dus 0-3, pech.

Rust.

Lekker een bakje thee en nog even
wat wijzigen:" Franke voor mAArten
en Jelmer (Beimin) voor Superman."

Tweede helft:

We begonnen wat beter te
voetballen, maar de Heerenveense
Boys ook, dus werd het doelsaldo
nog wat opgevoerd, tot 0-9 iammer
genoeg, er werd in de tweede hel(ft)
heel wat omgescholden op de
scheids. Franke moest tegen een
aansteller voetballen,
gelukkig zijn wij niet zo!!!!

De wedstrijd was afgelopen,we gingen
weer naar huis. En nu zit ik achter de
computer een verslag te tikken!!!!!!!l!.

"GYSBERT vid HElDE."

€



WedstrfiSdyersilegem yan de Semfioren
Oefenwedstrijd tussen
Oldeboorn I en 2
Dinsdag 27 augustus was alweer de
laatste oeíenwedstriid in de
voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Na een goede oefenperiode
probeerden we deze zo goed
mogelijk af te sluiten. Hierbij stond
voorop, achterin de nul en voorin
zoveel mogelijk te scoren. Opstelling
Oldeboorn:
Doel: Siemen Willem de Vries
Achter: Wietze Huisman I, Pieter
Poepjes, Wietze 2 en Ronald
Midden: JohanTysma, Sybrand en
Siete

Voor: Andreas/Henrico, Cees en

Jurjen
Dat Oldeboorn I een groot
overwicht had was te verwachten. De
kunst is dus vroeg te scoren. Het.was
dan ook na l5 min. raak nadat een
goed opgezette aanvalHenrico met
een volley scoorde door een mooie
voorzetvan de rechterkant. Door
deze goal konden we vrijuit door
voetballen wat de 2e goal opleverde,
gescoord door Jurjen de Jong. Hierna
scoorde Oldeboorn 2 toch I keer
tegen door een foutje achterin. Dat
we hierna nog 5 maal scoorden door
respectieflijk Cees 2x, Siete, Johan en
Henrico zorgde ervoor dat we met
zelfuertrouwen het nieuwe seizoen in
gaan. Ronald van Warmerdam.

Oldeboorn 2 - Heerenveen 7

We moesten om 10.30 in de box zijn,
maar de helft van het team was er
nog niet. Jan v/d Wal (keeper) kwam
zelf zo laat, hij liep het veld pas op
toen wii al klaar stonden om de aftrap
te nemen. De eerste helft waren wij
de betere ploeg. Maar we benutten
de kansen niet. Dus stond het in de

rust nog 0-0. Maar we gingen de
tweede helft er weer tetenaan. Maar
we bleven de goal missen. Er: gingen

nogal wat ballen net naast en de paal

bracht Heerenveen 7 een paar keer
de redding. Dus bleeí het 0-0.
Heerenveen 7 was tevreden, maar wij
hadden her gevoel of hadden we
verloren. Broer Voolstra

Oldeboorn Da I - Heerenveense
Boys Da I

Zaterdag 28 september speelden we
thuis tegen Heerenveense Boys Da l.
Omdat we de week daarvoor zo
ontzettend slecht hadden gespeeld
(wel veel kansen maar toch verloren)
werd de opstelling nu drastisch
gewijzigd. De snellere" mensen zoals

Karin Veld en Nynke Akkerman
werden achterin gezet om her daar
eens een beetje dicht te houden. Als
mid-mid hadden we gastspeler

Joanna. Joanna deed met ons mee
omdat er drie mensen geblesseerd
zijn (Anneke de Visser, Janneke
Meester en Marieke Wobma). Onze

- keepster Nouline Dijkstra was helaas
ook verhinderd waardoor Amarins
v/d Heide op keep stond. Dit deed ze
goed (mede door de keepercraining
op woensdagl). Ondanks dat Amarins
goed keepte werd het in de le helít
toch 0- l. ln de weede helít speelden
we ook redelijk maar toch scoorden
de Heerenveense B. weer (0-2). Onze
"eer" werd gered doorJoanna die
vanaí een redeliike aístand scoorde
( l-2). Helemaal onder de indruk van

deze goal waren we "even" onze
concentratie kwijt en scoorden de

Heerenveense B. weer ( l-3). Dit was

ook de eindstand. Tot slot nog even

Joanna bedanken voor haar inzet en

haar mooie goal. Als ze nu (oÍ in de

toekomst) nog een keer (ofvoor
altijd) met ons mee wil spelen is ze

van harte welkom!Joanna bedankt!!
Monique Hoekstra

Oldeboorn 2 - de Blesse 3
We moesten vandaag, zondag29
september spelen tegen de Blesse.
We hadden gerekend op l3 man
maar door een blessure van Lutsen
en het niet op tiid wezen van Jan
moesten we met I I man spelen. Ook
omdat Wieger één man (Sible) had
uitgeleend had aan het derde. ln de
eerste helft, na veel kansen gehad te
hebben, scoorde Broer vanuit een
corner, genomen doorJurjen, het
eerste doelpunt. Niet veel daarna
scoorde de Blesse zodat we met l- |

de rust in gingen. ln de tweede helft
begonnen we weer met frisse moed.
De Blesse was eerste veel sterker
maar na een paas van Age (moest wel
even genoemd woden) maakte
ondergetekende er 2- I van. Vlak
daarna kreegYeshead (acob) kans
om doortebreken. En met een mooie
lobbal over de keeper heen hebben
we met 3- I gewonnen. Mede ook
door het goede keepwerk van Jan v/d
Woude. Roeloflelsma

Vegelingsoord' Oldeboorn
Zaterdag moesten we om I uur's
morgens vertrekken (Saap). Te vroeg
voor veel van ons, na de house-party
van vrijdag avond. Na een goede
warming-up begon de wedestrijd. Al
snel stonden we met 0- I voor door
een goal van Anneke. Maar na wat
slordigheidjes van ons werd het l- I .

Toen kwam de rust. Elizabeth moest
warmlopen en kwam erin voor
Sierouw. Later begon het spel weer.
Vegelingsoord maakte nog 2 goals dus
was de eindstand 3- l. Miriam
Hiemstra.

rt



UIT DE OUDE DOOS
'vAN.....KOOS
(tekst S.Huisman)

Nadat Oldeboorn 2 aan het eind van
het voorgaande seizoen even in de
veronderstelling verkeerde dat men
de kampioen was, moesten ze het in
1984-85 toch weer in de 3e kl.
proberen. Ook dat seizoen zou het
niet lukken de sprong omhoog te
maken, want het was het ook al in
lagere regionen belande Akkrum 2

dat tenslotte nog met een vrii grote
voorsprong op Oldeboorn en
Nieuweschoot 4 met de titel aan de
haal ging en in de jaren negentig zelfs
de KNVB bereikte. Tot de

tegenstanders behoorde eveneens

Terhorne, dat een paar jaar terug ter
ziele ging. Zoals men n.a.v. het
verschijnen van het FVB-
jubileumboek eehs in dit blad kon
lezen was men daar nog steeds trots
op het feit dat in 1969 het Gem.
toernooi werd gewonnen, doordat
ïerhorne beter dan Oldeboorn en
Akkrum met de strafschoppen wist
om te taan. Nu was het in de
beginjaren van dat toernooi wel zo
dat het midden in de zomer
plaatsvond en daardoor bij ons
vanwege de vakanties meestal sprake
was van een gelegenheidselftal en ook
de vaste begeleiding ontbrak.
Terhorne wist zich daarentegen
versterkt met voetballers die aldaar
op de camping verbleven. Er speelden
o.a. wel spelers van Heerenveen 2 en
ook Duitsers mee, terwijl ene Piet
Schrijvers (toen bij DWS nog in de
schaduw van Jan Jongbloed) eens als

rechtsbuiten tegenover Koos sch ijnt
te hebben gestaan. Van de echte
Terhornsters was Auke "Beer" altijd
van de partii en die bewuste keer ook
oud-Boarnster Teun Leemburg, die
het hoogst van allemaal sprong toen
de door mi.j geschoten bal ergens in
een achtertuin belandde. Kraan, die
destiids geregeld de wens uitsprak dat
il< zijn zoon was, had mii nog
nadrukkelijk gevraagd of ik het wel
aandurfde, maar gelukkig waren er
meer die de juiste richting kwiit
waren. Het was aan Oldeboorn te
danken, of zo men wil te wilten, dat
Terhorne zover kon komen want in
luttele minuten was onze l-0

Ufit de @ude do@s
voorsprong omgebogen in een l -2
achterstand via twee aanvallen over
hun linkervleugel. Wie er toen bij
Oldeboorn op de rechtsbackplaats
danig stond te schutteren, wil mij
tijdens het tikken van deze regels niet
zo te binnen schieten. Ook de
fameuze vooroorlogse nationale
doelman Leo Halle (de Leeuw van
Deventer) bleek een trouw bezoeker
van Terhorne te ziin. Hem mocht ik
in 1980 in het Schippershuis
ontmoeten toen ik in gezelschap van

secretaris Spoelstra en de heren
Mintles en Eelsingh van Akkrum
aanwezig was op de receptie t.g.v. het
25-jarig bestaan van de v.v. Terhorne.

- Hij raakte nog in een geanimeerd
gesprek met de oud-secretaris van de

FVB, de heer Kostelijk, die bij ons aan

het tafeltje zat en mii nog wel bleek te
kennen van de tijd dat ik gedurende
een tiental jaren als boodschapjongen
van de V.V. een geregelde bezoeker
van het FVB-kantoor was. Moest
vooral de hartelijke groeten aan Piet
v.d.Feer doen. Overigens elke keer
als ik hem trof moest ik even
terugdenken aan wat een vroegere
patroon mij bij het aanbreken van het

' weekend een tijdlang op het hart
meende te moeten drukken: "Tink
derom de maat is kostlik" (min Frysk
vermoedelijl<). Thans genoeg over
Terhorne en mijzelf geluld, maar het
was slechts bedoeld om wat langer te
doen over de desbetreffende iaargang
en vermoedelilk de laatste die nog
eens wordt opgehaald. Heb genoeg
andere dingen te doen en nou niet
nieuwsgierig worden welke
aktiviteiten dat dan wel mogen zijn.
Verder dient er het komende jaar aan

ons eigen jubileumboek te worden
gewerkt en zie mij tot mijn schrik ook
weer veroordeeld totJan de Jong en

H.Brandsma, die bij mij nog bepaalde
herinneringen oproepen. Nog éen
keer iets over Terhorne nu, want
Oldeboorn 2 "weeíde der linich mei
óf' destijds. Thuis werd er zelfs met
maar liefst 7- I gewonnen. De eerste
wedstrijd van het seizoen had ook al

een zevenklapper opgeleverd, toen
RES 5 in de regen met 7-3 werd
verslagen en L.Poepjes vier keer
scoorde. Overigens viel er later eens

een nos hogere score te noteren,
namelijk een 9-0 overwinning op FC

Nesurant. De vierde
kompetitiewedstrild in Bakhuizen
betekende het eerste verliespuht
voor Oldeboorn en vervolgens
nederlagen tegen Akkrum en

Nieuweschoor. Daarna ging het
echter weer halleluja en regen de
overwinningen zich aaneen en werd
er gescoord bij het leven. Behalve
Poepjes wisten vooral ook
A.Oosterhof en M.v.d.Werf vaak wel
raad met de kansen. ln het voorjaar
o.a. bij hevige regenval een 6-2
overwinning op GAVC 4.

T.vd.Meulen verwachtte dar het
afgelast werd en kwam niet opdagen,
terwijl H.Harmans met het ZM had
gespeeld en bij die gelegenheid zwaar
geblesseerd was geraakt,De als

toeschouwer aanwezige Sipke de Jong
viel in en wist zowaar te scoren. ln
Lemmer werd een kostbaar punt
verspeeld door mer 2-2 gelijk te
spelen met o.a. een e.d. van S.Rinsma.
Men moest weer een beroep op
andere spelers doen en zo was o.a.
S.v.d.Meulen van de partij. ln Akkrum
diende er te worden gewonnen, wilde
men zijn laatste kans op het
kampioenschap behouden.
D.Westerhoven, evenals J. Nijdam
bijna Oldeboorn-speler, scoorde de
eerste twee doelpunten voor
Akkrum. A.v.d.Laan was wederom
speler-leider en verder kwamen b.v.
ook
H. N ieuwland,T.Rodenbu rg,S.Teunisse
n,S.Visser

1 
r.,W.Zandberg,E, Riemersma,S.Vink, H

. Dil kstraJ.Otter en H.Oosterbaan
namens het tweede in aktie. Schrijver
dezes heeft inmiddels met Bram ofwel
Abraham kennisgemaakt en hil
verzekerde mij dat de mosterd niet
uit een bepaald lichaamsdeel van Eva

werd gehaald, zoals een stamgast van
café v.d.Feer mij een kleine 35 jaar
geleden eens probeerde wijs te
maken. Altiid al gedacht dat degene
die dat zei tijdens de katechisatie wel
last van hondegeblafzal hebben
gehad.



ilnte rtrroctle
ln on4e 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:

Beste acteur enlof actrice;

Lievelingskost:

Hobby's:

Mooiste man een/of vrouw:

Favoriete club:

Favoriete club buitenland:

Favoriete speler:

Favoriete trainer:

Welke club wordt dit seizoen landskampioen:

Beste scheidsrechter:

Slechste scheidsrechter:

Favoriete w-programma:

Favoriete tv-presentator:

Kwal van de wl

Favoriete radiozender:

Favoriete diskjockey:

Favoriete muziek:

Slechtste muziek:

Favoriete andere sport:

Onderschatte voetballer:

Overschatte voetballer:

Hoogtepunt:

Dieptepunt:

Ambities voor de toekomst:

Beste krant/tiidsch rift:

Slechtste krant/tii dschrift:

Een hekel aan:

Bewondering voor:

Kwal van de voetballerij:

Wie zou .ie weleens willen ontmoeten:

Wie nodig le niet uit op je verjaardag:

Voetbal is:

Wac je verder altijd al kwijt wou:

Karin Veld

3-3- r 980

ongehuwd

38 adidas

Oldeboorn Dames I

Oldeboorn Dames I

alcohol

ik zou het niet weten

Het Franciscus complot

Perfect World

Patrick Swayze

stampot boerenkool

voetbal, tennis

Jared Leto

AJAX

Tsjechië

Litmanen

Henk

AJAX

Haaye v/d Heide

Haaye v/d Heide

the X-Files/my so called liíe

Robert ten Brink

Frank Govers

s38

Jeroen van lnkel

rock, hardcore

house

tennis

Peter van Vossen

John de Wolf
m'n le goal

verder nog niet gescoord

heleboel

Cosmopolitan

Privé

achterbaks gedoe

eerliike mensen

Patrick Kluivert, Hans Kraay

Jared Leto

iedereen is welkom

een sPort voor mannen en vrouwen

Dames waar blijven iulliel We kunnen nog wel

een paar gebruiken

4



Wedsïrnrd nfieuws
GEMENGDE TEAMS
MOGELUK TOT MET DE A.
f uNroREN
Een ongeduldig juniorenlid van de
vrouwelijke kunne daagde aígelopen
seizoen de KNVB voor de rechter.
Het hoge tempo waarmee de bond
de achterstand van de vrouw in de
sport de afgelopen jaren aan het
inhalen was; ging haar nog niet snel
genoe$ ze stond erop acuut deel te
mogen uitmaken van het B- I-
jongensteam van GVAV/Rapididas.
Zeist was niet blij toen de rechter het
meisie in het geliik stelde. lmmers, de
KNVB toonde zich met betrekking
tot vrouwen-emancipatie met
voorsprong een progressieve bond en
de redenering luidde dat de bond zelf
zijn beleid diende te bepalen en niet
de rechter. lntussen vond plaats wat
los van de desbetreffende
gerechtelijke uitspraak al enige tijd in
voorbereiding was en sprak de
Algemene Vergadering
Amateurvoetbal zich positief uit voor
verruiming van de mogelijkheden.
Met ingang van het nieuwe seizoen is

het niet alleen pupillenteams
toegestaan met iongens en met
meisjes in één team uit te komen.
Ook bij teams die spelen in de

competities der A-B-en C-junioren
kunnen de namen van jongens èn

meisjes reglementair voorkomen op
het wedstrijdformulier. Er is (nog?)
één uitzondering: elftallen in de

landelijke competitie voor A-,junioren
bliiven het exclusieve terrein voor
jongens. Hierop is geen dispensatie
mogelijk.

METS,|ES TOERNOOT 4 TEGEN
4.

Aangezien het fenomeen
damesvoetbal dit seizoen 25 jaar

bestaat, organiseert de KNVB een
meisjestoernooi 4 tegen 4.
De v.v. Oldeboorn heeft zich
aangemeld om op woensdagmiddag
l6 okt. 's middags in de Knipe (bij de

- v.v, Read Swart) hieraan deel te
nemen met de meisjes Margje de
Vries, Chantal Keekstra, Jitske v.d.
Krieke, Karin Rodenburg en Marrit
Nijdam. Nadere berichten (schema,
vertrektiiden etc.) ontvangen de
meisjes nog.

Piet.

,EUGDVOETBALTRAINER
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 I 7 cursisten en 2
docenten (J. Melchers en W. v.d.

Wal). Dit heeft tot gevolg dat er
iedere vrijdagavond t/m december
I 996 cursus wordt gegeven van I 9.00
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.
gesloten!! Willen lullie 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. blijft
trainen. Mocht dit echter niet meer
haalbaar zíjn, dan verhuist de B-

selectie tijdelijk naar de
donderdagavond om 20.00 u.

(hierover krijgt een ieder dan
eventueel wel bericht). Ook het
kantinepersoneel hoeft tJm 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 beetje "dimmen". Bil

voorbaat dank voor jullie
medewerking.

Piet.



WedsGrnrdpr@ gvannnna

INDELING DAMES.ELFTAL
Nouline Dijkstra
Sjoukje Koopmans
Mariska v/d Meulen
Monique Hoekstra

Janneke Meester
Amarins v/d Heide
Sierou v/d Heide
Anneke de Visser
Marieke Wobma
Martine Huisman
Miriam Hiemstra
Nynke Akkerman
Karin Veld

Leiders:
Henk Vink
Willemke Meester

ZONDAG ó OKTOBER
I6928 TERSCHELLING I . OLDEBOORN
27094 FtS 2 - OLDEBOORN 2 t4.00
2749 1 WZSIPHEIFER 6 - OLDEBOORN 4
27622 ]LDÊBOORN 5 - MKV'29 4 t0.00

WEDSTRUDPROGRAM MA W.OLDEBOORN

BI' TWUFEL OVERAFGELASTING ALTI'D EERST DE LEIDER BELLEN, DMg114 O=
WEDSTRI'DSECRETARIS (AANGEZIEN DEZE LAATSTE ANDERS EEN "TELEFOONOOR', KRtrcT !!).
WAARVAN AKTE.

FVB-INFOLrrN (D|VERSE INFO VtA CASSETTE). 0s t3-ó t 8998

ZATERDAG 5 OKTOBER
47816 FRtStA t883 83 - OLDEBOORN Bt t0.00
5349I OLDEBOORN CI - AENGWIRDEN CI II.OO
83249 NIEUWESCHOOT DAI - OLDEBOORN DAI I3.30
56797 OLDEBOORN DI - BLUE BOYS DI IO.OO

66rs4 GAVC Et - OLDEBOORN Et 09.00

APOLLO.ENGINEERING
Meint Hofstra
Binne Oosterbaan
Willem van Kalsbeek
Gerke van Kalsbeek

Jan Meester
Siete Veenstra
Pieter Poepjes

Janko v/d Heide
Marinus Dam
Klaas Postma
Anne Jan Hoekstra

Coach:
Meint Hofstra

r r4.00 P.SPANJER

t0.00

ZATERDAG 12 OKTOBER
B-JUNTOREN Z|JN VRU

53499 SNEEK Bp C2 - OLDEBOORN C I I t.00
83254 OLDEBOORN DAt - READ SWART DAz 14.00

56803 JUBBEGA Dr - OLDEBOORN Dl t0.00
66I6I OLDEBOORN EI - IRNSUM EI II.OO

ZONDAG 13 OKTOBER
t6937oLDEBOORN I - LSC t890 I t4.00 D.BOKMA
27103 OLDEBOORN 2 -JOURE s r r.00
27365 FFS 3 - OLDEBOORN 3 r2.00
27498 oLDEBOORN 4 - GAVC 4 t2.00
27630 TERSCHELLING 2. OLDEBOORN 5 I4.OO

-J-- -t2



Sp@ms@rh@ekle
KOOPT Bt' ONZE ADVERTEERpERS!!!

ADVERTEREN DOET VERKOPEN!!!

Wilt u ook een advertentie 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 (Johan, Roeloí 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 (anco Voolstra)
8. Meesterzuiper (an Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel duidelijk) *
10. Katje (Harm Oosterbaan)
I l. lk en mien broer (Kor Mulder en Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor Brouwer & Siep Grotenhuis)
I 3, Lytse Louw flan Visser)
I 4. Lillehammer''94 (een weddenschap)
15. T.G.V. (Transport Group Valk)
16. W.A.S.H. and Go (Willem, Augusr, Sietse en Harke)
17. D.V. Trofee (Douwe Venema)
18. Nintendo Jentje (entje 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 (an Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van Warmerdam)
26. A+3xH te A, (het andere café)
27. Wobma Fourages (duidelijk lijkt mii)
28. Anne Nildam (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 Hofstede Aldeboarn 05663- 1645
33. Marten de M0s (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" flan Nijdam)
40. Melle House (Henrico Veerman)
4l . Gebr.Corona (Pieter Poeples/Douwe Hein Akkerman)
42. it knyn fan Skylge (Harmen Ament)

\^/IE VOLGT?!?!?

Opgeven kan bij 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/SNEEK/HARLINGEN
-JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
- AUTOSPUTTBEDRUF ELZTNGA TRNSUM
- AUïOBEDRUF W. V.D. KRTEKE

- 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
- TRANSPORTBEDRUF L. VTSSER OLDEBOORN
. WILT U OOK EEN RECLAMEBORD BEL 05663-
63t772
. HORA OLDEBOORN
- APOLLO ENGINEERING
- ROEL HOFSTEDE VAKKUNDIG ÏEGELWERK

INLICHTINGEN OVER EEN RECLAMEBORD KUNT
u KRUGEN BU JAN VAN DER WOUDE TEL.63t772

f"d



HET IL@G@
Er was eens een duivenmelkersvereniging die al jaren (een jaar of 49) heuelfde brieípapier had. De vereniging met de naam
D.V. UONïMH (Duivenvereniging Uit Ongenoegen Niet Thuis Maar Hier) telde 43 leden waarvan 42 actieí (want levende
duiven) en I poelíer (deze was lid om bedrijfseconomische redenen).
Elk jaar bestelde de penningmeester weer 543 vel papier bij de plaatselijke drukker. Het aantal papier was nauwkeurig
afgestemd op het ledenaantal. l2 keer per jaar een maandnota (de penningmeester moest ook wat te doen hebben), 2 vel
correspondentie met de bond en 25 vel voor de breek. Het ledenaantal mocht dan ook maar met 2 per jaar toenemen (als er
een dode te betreuren viel, week men hier wel eens van af).

Nu naakte het S0-jarig bestaan van de vereniging en vond de wekelijkse bestuursvergadering plaats in het clubgebouw 't
Doffertje. Op de agenda stonden de volgende punten:
l. Opening door de voorzitter
2. De notulen van de vorige vergadering
3. Schoonmaken van het dak van het clubgebouw

Toelichting. Tot nu toe haalde Dhr. Ahmed se Poet wekelijks de duivepoep van het dak, maar sinds enige tijd miste men
wekelijks duiven. Na enig onderzoek, heeft men botjes en veren in de GTF-bak van eerder genoemde gevonden.

4. Het 50-jarig bestaan

5. Pauze

6. Rondvraag
7. Afsluiting

De eerste 3 punten werden vrij vlot afgehandeld. Dhr. se Poet bleef het dak schoonmaken en onwing voortaan korting bij
dhr. Vet de poelier.
Punt 4 werd uitgebreid behandeld. De volgende zaken werden geregeld: er kwam een feestdag met een demonstratie kleiduif
schieten, duiven met meer dan 5000 vlieguren werden ingeschreven voor de wedstrijd Vogelenzang-Duivendrecht-
Vogelenzang en mevrouw Sybille Uitdenbroeck (vrouw van de voorzitter) zou als afsluiting van de feestdag het stuk "Wo kan

man Vogelen" zingen uit de operette "Al das gevogelte sind Bratt".
Na de pauze kwam de rondvraag. Niemand had iets, behalve de penningmeester. Hij stelde voor om het briefpapier te I
voorzien van een nieuw logo. Het oude was hij beu en zijn vrouw vond het al jaren niet mooi meer.
Wat hij gelijk te berde bracht was dat er nauwelijks geld in de kas zat om een en ander professioneel op te lossen. De
inventieve voorzitter stelde voor om de clubleden een voorstel te laten maken. Een ieder kreeg de kans om mee te dingen

naar een mooie prijs, iets goedkoops wat.via een of andere relatie makkelijk te krijgen was. Na wat heen en weer gezeur
kwam de penningmeester op het idee om een jaar lang gratis duivenvoer als hoofdprijs weg te geven. Algemeen werd dit
voorstel aanvaart.

De dag erna werden alle clubleden aangeschreven (een mooie manier om van de op handen zijnde overtollige voorraad
briefpapier af te komen) om mee te dingen naar de hoofdprijs (er waren intussen ook andere prijzen beschikbaar gesteld, een

eigen gebakken cake van Sybille, een gehaakt beddesprei met iachtmotief van de vrouw van Vet en een toezegging van dhr. se

Poet voor een extra bemesting van de tuin).
ln de weken na de convocatie stroomden de goedbedoelde voorstellen binnen bij het bestuur, Een dusdanig divers aanbod
dat het bestuur er min oí meer mee in de maag kwam te zitten. Wie nu te kiezen zonder een ander voor het hoofd te stoten.
Welnu er was iemand in de vereniging die deed iets onduidelijks in de reclame als die nu eens gevraagd werd om een oordeel
te vellen.
Nu was die man naar eigen zeggen nogal een druk bezet type. Dus het duurde en duurde, maar uiteindelijk werd het duivenei
dan toch gelegd en kwam een vernietigend oordeel. Na het oordeel te hebben gelezen conformeerde het bestuur zich aan de

uitkomst en werd de zelfde man gevraagd een stuk in het clubblad te schrijven. Weken later werd er een stuk aangeleverd,
ook nog wel op diskette, wat weer de nbdige beroering gaf want wie had daar nu weer verstand van. De drukker van het
clubblad vond heq nodig om het ergens in hyperspace te laten verdwijnen, een tweede en derde keer verdween er zowaar
informatie van de schiif. Het begon waarlijk op verkapte censuur te lijken. Maar dan nu toch eindelijk geplaatst kan

ondergetekende melden dat Harry een zak duivenvoer bij de voorzitter kan aÍhalen.

Bouke
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