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August Faber I I november

Jan de Boer I 3 november

33 jaar

33 jaar

Marcin Meester l5 november l5 jaar

Arjen Watzema l7 november l0 jaar

Janko v/d Heide l7 november 43 jaar

H. W v/d Krieke l7 november 35 jaar

Jitske v/d Krieke 19 november I I jaar

M. v/d Meulen 25 november 22 jaar

Loek Proot 30 november 14 iaar

Janneke Meester 30 november 17 iaar
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J.Wítteveen Vierde I

W.van Kalsbeek Vierde I

J.Bethlehem Vierde I

D.Valk Vijfde I

R.Dijkstra Viifde I

J.Hermanides Dames I

N.Akkerman Dames I

wU FELTCTTEREN tN NOVEMBER

Durk Valk 2 november 42iaar

R. v Warmerdam 5 november 22 jaar

Wander Veenstra 8 november ,48 iaar

Hedde Hoekstra 9 november l5 iaar

Klaas Akkermans 9 november 52iaar



Unt het Jeugdbcstuur
VOETBALINSTUIF VOOR
,EUGD IN ALDEBOARN.

Zaterdag26 okt. a.s. organiseert de
jeugdcommissie van de v.v.
Oldeboorn een voetbalinstuif voor
alle kinderen in de leeftijd van 5 t/m 7
jaar. Al deze kinderen (die nog geen
lid zijn vàn de v.v. Oldeboorn) hebben
reeds persoonlijk een uitnodiging van
de v.v. Oldeboorn onwangen. Het is
de bedoeling dat er bij voldoende
deelname één keer in de twee weken
op zaterdagmiddag van 14.00 u tot
15.00 u. door Douwe Hein Akkerman
en Sietze Akkerman voetbaltraining
aan deze jeugd zal worden gegeven,
zodat deze spelers/speelsters wegwijs -
kunnen worden in de voetbalsport.
Bij slecht weer zullen er andere
aktiviteiten worden georganiseerd in
de kantine of zal men m,i.v. eind

november gebruik kunnen maken van
de zaal. Mochten wij per abuis uw
zoon of dochter ziin vergeten uit te
nodigen, dan kunt u alsnog contact
opnemen met onze jeugdvoorzitter

Jan Nijdam te|.631936. Voor en na de
training zal de jeugdcommissie er
zorg voor dragen dat er veilig kan
worden overgestoken over de weg.
De ouders zijn uiteraard ook van
harte welkom. De koffie staat klaar!
Gelieve de kinderen
sportkleding/voetbalschoen en/sports c
hoenen (voor de zaal) en eventueel
douchekleding mee te geven. Er is na
de training eventueel gelegenheid om
te douchen.

Jeugdcommissie v.v. Oldeboorn.

VOÊTBALSCHOENEN
(TWEEDE HANDS)

Er kwamen laatst een aantal vragen
binnen bij het jeugdbestuur i.v.m. aan
te schaífen voetbalschoenen. Al lange
tijd liggen er gebruikte
voetbalschoenen in de kantine te
wachten op nieuwe eigenaren. Dit
initiatief wilden we graag voortzetten,
zodat nieuwe leden of leden met snel
groeiende voeten goedkoop van
schoeisel kunnen worden voorzien.
Dus hebt u thuis voetbalschoenen
over of nodig neem dan even een
kijkje in de kantine waar de volgende
maten aanwezigziin, maat 36,38 en
43. Het jeugdbestuur

Weds Grfirdcm V"V. @ldebo@rn
WEDSTRTTDPROGRAMMA W.OLDEBOORN

BU TWUFEL OVERAFGELASTTNG ALT|TD EERST
DE LEIDER BELLEN, DAARNA DE
WEDSTRUDSECRETARTS (AANG EZt EN DEZ,E
LAATSTE ANDERS EEN "TELEFOONOOR" KRUGT
!!). WAARVAN AKTE.

FVB-TNFOLUN (D|VERSE tNFO VtA CASSETTE).
05r3-ót8998

ZATERDAG 2ó OKTOBER
47832 BLAUW WIT'34 83 . OLDEBOORN BI O9.OO

53503 OLDEBOORN Ct -JOURE C2 I 1.00
oLDEBOORN DAMES ZUN VRU

56809 oLDEBOORN Dt - UDTROS Dt t0.00
66ITOAKKRUM EI - OLDEBOORN EI IO.OO

ZONDAG 27 OKTOBER
oLDEBOORN I tS VRIJ

oLDEBOORN 2 tS VR|J

92356 OLDEBOORN 3 - RUINERWOLD 4 I2.OO
2748t FRtStA t883 5 - OLDEBOORN 4 I t.00
oLDEBOORN s tS VRU

ZATERDAG 2 NOVEMBER
oLDEBOORN Bt tS VRIJ

535t0 oUDEHASKE Ct - OLDEBOORN Ct 09. t5
83267 OLDEBOORN DAI - HEERENVEEN DA2 I4.OO
568r4 TUNJE Dt - OLDEBOORN Dt t0.00
66r74 OLDEBOORN Et -JOURE Et I t.00

ZONDAG 3 NOVEMBER
I6950 OLDEBOORN I - BOORNBERGUM I I4.OO A. LAP
27I I6 OLDEBOORN 2 - OLDEHOLTPADE 3 I I.OO

2T3T6OLDEHOLTPADE 5 - OLDEBOORN 3 IO.OO

275t I OLDEBOORN 4 - TRNSUM 3 t2.00
2764I AKKRUM 4 - OLDEBOORN 5 IO.OO

ZATERDAG 9 NOVEMBER
47842t4KV'29 Bt - OLDEBOORN Bt il.00
535I5 OLDEBOORN CI . READ SWART CI I I.OO

85673 DWP DAI . OLDEBOORN DAI I4,30
5682I OLDEBOORN DI - BOORNBERGUM DI IO.OO

88382 oNS Et - OLDEBOORN El 09.00

ZONDAG IO NOVEMBER
r6954 OLDEBOORN I - HAULERWUK I t4.00 E,V/D VEER
27I20 OLDEBOORN 2 - OOSTERSTREEK 4 I I.OO

27383 oLDEBOORN 3 - RENADO 5 t2.00



Nfieuws van de dannes
DAMESTEAM V.V.
OLDEBOORN ZOEKT
VERSTERKING.

Het damesteam van de v.v.

Oldeboorn zoekt ter
versterking/uitbreiding van haar
selectie enkele sportieve dames die
zin hebben om zaterdag's lekker een
balletje te trappen in

competitieverband in een gezellig
team. Leeftiid vanaf l4 jaar. Een
"nadeel" zou kunnen zijn dat êr op
maandag en woensdagavond wordt
getraind. Een voordeel daarintegen is

dat de sponsor (Café Moeke de
Bruin) gratis consumpties ter
beschikking stelt wanneer er wordt
gewonnen. lnlichtingen kunnen
worden verkregen bij het bestuur van
de v.v. Oldeboorn tel. 0566-63 1860.

Aldeboarn da I - Read Swart 2
We begonnen om 13.00 met een
bespreking. waar Mariska t 2 minuten
te laat kwam en Anneke * l0 minuten
te laat kwam. Dus volgende keer zijn
hun aan de beurt om een stukje te
schrijven.We kregen te horen dat we
in de precies dezelfde opstelling
speelden dan vorige week, NEVER
CHANGE A WINNING TEAM.
Dan naar de kleedkamer met de
nieuwste roddels?! Daarna omkleden
en inspelen. lè helft. Deze verliep
spannend. Z.iizetten ons in de eerste
20 minuten flink onder druk.
(Gelukkig geen goals). daarna lag

Miriam geblesseerd op het veld.Zii
had last van haar knie. Dus er maar
uit. Anneke ging haar omkleden. Dit
was gelijk de ommekeer van de
eerste helft. Wij werden veller omdat
we met l0 tegen I I speelden. Sierou
kreeg de bal en veroorzaakte een
corner voor ons. Elisaberth nam de
corner en Nynke scoorde met links
via keeper, paal en paal. (Dus l-0).
Daarna kwamen er geen echte kansen
meer, en bleef het in de eerste helft
hierbij. Miriam schrijft nu verder. Na
een bakie thee gingen we er weer
tegenaan. Maar ia al snel scoorde de
tegenstander. lk heb in de tweede
helft nog even gespeeld en toen ben
ik er maaruit gegaan. De 2e helft ging
een stuk slechter en de rood-zrivarten
scoordên nog 3 keer. De uitslag was

dus l-4. Miriam en Sierou

Nieuweschoot-Dames l!
We vertrokken om 12.30 vanuit
Oldeboorn. Na Noulien opgehaald te
hebben van de carpoulstrook waren
we compleet en konden richting
Nieuweschoot om onze le
overwinning te behalen. We kwamen
+ 13.00 aan. na ons omgekleed te
hebben en de warming-up konden we
starten om 13.30. Nieuweschoot had
de aftrap en was in het begin ook
overheerser ze hadden een erg goeie
linksvoor maar Martine had haar na

l5 minuten wel in de hand en daar
waren we dus wel blij mee. We
hebben nogwel kansen gehad ook
Nieuweschoot maar er vielen geen

doelpunten in de le helft. Na ons
bakje thee en een klein praatje van
Henk konden we er weer tegenaan
want we hoefden absoluut niet te
verliezen. Nadat wij afgetrapt te
hebben gingen we direkt in de aanval

maar nog geen resultaat. Na een tijdje
kwamen we wel tot scoren met een

mooi doelpunt door Anneke de
Visser! Nu moesten we natuurliik de
stand ook zo houden want meestal is

het zo bij ons dat ze dan een minuut
later alweer scoren maar dit keer
kwam het gelukkig niet uit.
Nieuweschoot was in de aanval en

loste een schot. Hij werd wel tegen
gehouden maar door de verkeerde
hand zodat we een penalty tegen
kregen en die ging erin Í- 1. Als we dit
dus niet winnen houen we dat etentie
dus nooit want als we 718 eindigen

taan we uit eten en de kosten zijn
voor Henk. Maar we houden de
moed erin. Maar na een tiidie schopte
Nynke er één in van afstand maar die
werd afgefloten voor buitenspel was
dus helemaal niet kon maar ja scheids

beslist zeggen ze. Dus de stand nog
steeds op l- I gíngen we verder we
zouden en we moesten not een keer
scoren en dat gebeurde na een

voorzet over de spelers heen,

scoorde Miriam een mooie goal 2- I !

Nieuweschoot heeft nog I goede
kans gehad maar niet benut dus de

eindstand 2- I voor Oldeboorn.
Eindelijk onze le overwinning dus nu
konden we een keer terecht naar
Moeke. Nynke Akkerman

Sport Vereent - Oldeboorn
Dames
Nadat we onderweg Mariska en
dames verloren en even moesten
wachten begon het allgipaal slechc
Kort inspelen en een zêer slechte le
helft. Ondergetekende snàpte weinig
tot niets van hèt spel. Hiernstra liet
het eerste even zitten als mid mid tot
dat Henk er wat van zei toen begon
ze pas te spelen. Op een bepaald
moment werd er wat gewisseld in het
veld zodat ik er helemaal niets meer
van snapte maar oké de eerste helft
bleef gelukkíg 0-0. Nadat er in de
pauze boze woorden waren gezegd
tegen het team en speciaal tegen
bepaalde personen stapte Nynke op
en speelde de 2e helft niet meer mee.
De 2e helft was iets beter, ik begreep
het spel weer en de rest ook na + 20
min werd ik eruit gehaald en Marieke
kwam erin, Het was jammer voor
haar maar bijna op dat zelfde moment
scoorde de tegen partii. De
tegenpartii schoot nog eenmaal op de 9
paal. Maar wij presteerden niets
meer. Al met al de meest waardeloze
wedstrijd van het seizoen. We waren
een beetje te overmoedig. Dat is fout
en het heeft geresulteerd in een I -0
nederlaag.

P.S. Terwijl ik aan het douchen was
had Elisabeth nog een mooi schot op
het doel, jammer genoeg miste ze.

Anneke de Visser
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VOETBALREISVERSLAG
TERSCHELLING I .
OLDEBOORN I

Het is nu 8,50 en we vertrekken
richting l-{arlingen met een bus biina
vol supporters, de zon schijnt mooi
aan de hemel. Het lijkt goed, nou gaan

we onder het Leppa akwaduct door.
Voor in de bus zit ons bestuurslid Piet
in z'nroutfit. We hebben vandaag wel
hoop want Jomanda is voor de radio
en nu zijn we allemaal ingestraald. Piet
zit te knoeíen met de koffieautomaat
in de bus, straks krijgt de club een
rekening, blijf er ook af met je
handen. Het is nu 9.25, staan nu te
wachten op de stoep richting boot.
Onze trouwe voetballer Pieter Ate is -
er weer bij, wil zijn met z'n allen heel
blii. Zelfs hebben we een supporter
uit Akkrum mee, Steffen Elgersma

houwen zo, vriend van onze
ballenjongen van vandaag Jelle Siemen.

Kwart voor 10, nu zitten we met z'n
allen op de boot richting Terschelling.
En nou komt'het betalen voor de
boot en buïl nou is er nog geld voor
de teru3lweg, dat weet ie nooit! Klein
beetie"panïek bij onze trouwe
supporter Anne, hil miste z'n tas maar
even op zoektocht en daar stond hij
onder een tafel. Nou ondertussen
een bakje koffie drinken met cake of
broodje of een echte vreter als Pieter
P, met een gebakie. Nou bil de

meesten begint de koffie te werken,
even lekker pissen in de zee. Half l2
aangekomen, van de boot af,

Terschelling in en toen lopend
richting voetbalveld, onderweg stop,
rechtsaf richting café Flaman, allemaal
iets nuttigen, watl, dat moet ieder zelf
weten, Al wat we hadden gedacht
maar niet verwacht, Piet Tijsma
woont op Terschelling, naambordje
boven de deur Piet eronder en op de
foto. August loopt steeds heen en

weer, gevraagd waàrom, even de

zeelucht ruiken zei hij. lemand vroeg
Piet of hij z'n pyama aan had
(trainingspak), ja de ene in de was en
de ander steeds aan hoe is Wendy in
verwachting geraakt vroeg er iemand,
even aan het touwtje trekken zei Piet
(touwtje train ingsbroek).We gaan

weer verder, na ongeveer 3 km lopen
komen we op het sporweld complex
aan. De jongens gaan het veld even

verkennen, even in een rondje staan

te vergaderen en de supporters
hebben zin in een warme hap,

broodje kroket of frikandel. Op dit
moment komen de voetballers het
veld op in hun trainingspakken om
even een balletle trappen. We gaan

richting veld en gaan mooi in de dug-
out zitten en de voetballers zijn nog
bezig dus wij warmen de bank even

voor met onze kleine kontjes. Twee
uur, het fluitsignaal gaat. Jelle
Teunissen heeft aan de vakantie een

blits nieuw broekje overgehouden.
Even opletten de bal komt op ons af.

Oldeboorn aan de bal, Siete een

mooie kans maar mislukt. Weer een

mooie kans maar weer niet. Maak
breed zegt de trainer, August spring,
sluit op in de hoek. Even rust, er
wordt gefloten voor een overtreding.
Even paniek maar Siemen pakt hem.
Bal uit, Terschelling gooit in. Onze
trainer zegt van alles maar wij als

supporters begrijpen dat niet goed.

Siete roept, even de kat uit de boom
kijken, wel bomeri maar geen kat (zit
in de dug-out Harm O,). Oei Siemen

weer uit de goal beetje paniek ging
gelukkig net over. Goeie redding
Siemen, prima gedaan. Jezus zegt
August, híj vergist zich die was niet
mee is geblesseerd. Cees wordt
onderuit gehaald, rolt drie keer over
het veld maar het valt mee. 20 min.
over 2, hoi hoi een goal van onze
kleine Veerman 0- l, zo doorgaan.
Bonne gaat veld in met waterzak,
Sietse A. heeft niks, valt mee. Weer
een mooie aanval op de goal. Nou zijn
het even de F,jes, allemaal op een
kluit. We zijn een beetje getreurd,
half 3, een tetengoal l- 1, bijna weer
een goal, gelukkig pakt Siemen hem.
14.32, weer een tegentoal, ging wat
te snel, vloog langs Siemen 2- l. Een

corner van Terschelling, even

afwachten, bal ver de lucht in maar
gaat over, Onze Bonne wordt een

beetje rustig schreeuw maar verder.
Cees lig! plat, bal voor ons, mooi
schot van August, te zacht keeper
pakt hem. De trainer van Terschelling
schreeuwt dat Wietze niks kari maar
Amarins zegt van wel maar dat weten
wii niet. Mooi schot van Wietze
jammer tenoeg naast. Bal ver weg de

duinen in na een hard schot van raad

maar wie. Kwart voor 3 rust. We
gaan weer richting ons bankie voor

de 2e helft, de jongens komen er
weer aan. Directe vrije trap van
Terschelling zit niet. We juichen weer
een mooie goal van Pieter Poep,
mooie vrije trap 2-2. Corner voor
Terschelling, wordt gehouden door
Siemen. Ze zijn steeds bij de andere
goal, een beetje paniek. Weer een
mooie kans mislukt. Pieter Ate draait
warm, ook weer in ons midden,
hardstikke leuk. Goeie redding van

Siemen, weer een goeie redding, wat
heeft die jongen het druk. Weer een

mooi schot op de goal van Pieter P.

recht op de kruising. Pieter Ate komt
in het veld voor Sybrand, direct een
mooie voorzet. Wii gooien in, Siete

aan de bal, wordt onderuit gehaald,

vrije trap op goal mis. Hé, wie
schieeuwt daar is dat Augustl Er
moet worden voor gedaan worden,
hard voetbal. Pieter P. breed houden,
weet ik wel, ik heb eerst dorst zegt
hij tegen Bonne. Wat raast daar voor
de goal langs, dat is de bal. Een

grandioos schot van Pieter Ate, ?
jammer genoeg zat hij niet. Net voor
tijd, jammer maar toch 3-2. De heer
Spanjer (scheidsrechter) komt van
Terschelling, wel te merken ook. Niet
verdient om te verliezen, wel voor
gevochten, in ieder geval een
geliikspel verdiend. We krijgen ze
ook nog bij ons jongens, moed
houden. Zitten nou even gezellig na

te babbelen in de kantine onder het
genot van een glaasje bier en dan
richting boot. Gelukkig komen er taxi
busjes aan dus we hoeven niet
stapvoets naar de boot. Gearriveerd
op de boot; sommigen richting bar
anderen hebben honger, even iets
nuttigen. Erg druk op de boot dus we
zitten een beetje gavarieerd jammer
genoeg. Weten niet wat ze allemaal
uitvreten maar even op onderzoek uit
oí er nog iets te beleven is. Louis van
Gaal zit rustig in een hoekje op een
stoeltje volgens ons nog even te
denken aan de voetbalmatch van
vanmiddag of zou hij een beetje
slaperig worden. Kwart over 6,
aangekomen in de bar, erg druk,
allemaal bier maar erg gezellig. Even
tussendoor, Jelle Teunissen heeft
bruine billen gekregen op vakantie,
leuk hé Willeke. Siete heeft een gat in
z'n t-shirt. Jikke zo stuur ie die jongen

toch niet weg. Even geduld, even een
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pilsje drinken. Wisten jullie dat we
een captain windjacks in ons midden
hebben (Piet Tijsma), Onze fotograah
(Gea de Vries vriendin van Pieter)
maakt leuke foto's voor de v.v.

Oldeboórn krant. Joukje van Cor was
ook stout, heeft m'n patat
omgeschopt, erg hé. De iacks zijn
uiwerkocht, onze voorzitter moet
ook nog iets verkopen, paraplu's,
misschien,wil Leppehienr wel spons
worden. Het is ongeveer 19. 10. We
naderen Harlingen. Beetje laag pech
onderweg, lekke band. Willeke zit
Harm aan de kont, o nee Harm zit op
haar jas die, rnoet ze hebben,. Pieter P.

pist het Rabo bank,hokje plat. Ynskie
wou al meêrin he.t.bagagevak maar dat
was ons te raar. Onze li|der: moet
even tellen oí we er al ziin; dat klbpt,
dus r:ijden,;naar. Onderweg ih bus erg
rustingr chauffeur zat een beetje te
pruttelen oyer alarm; wat wij niet
snappen. De w.c. had het druk
onderweg, op€ens was het stop,.w.c.
deur op slot hoe kon,dat. Onze
eindbestemming was Moeke of Hans.
Een paar gekocht en toen koese op.
bed. Ynskje en Joukje

Terschelling - Oldeboorn
We gingen om,half 8 van bed. Want
we moesten om half 9 op het
voetbalveld zijn, Om * kwart voor 9

gingen we in de bus. Margje en ik
gingen achterin de bus zitten. Maar
mijn vader en moeder gingen vóor in

de bus zitten. Dus we zaten helemaal

alleen tussen de jongens. We zaten
een klein uurtje in de bus. We waren
om half l0 in Harlingen. Om l0 uur
vertrek de boot uit Harlingen. Wij
zaten allemaal bii elkaar, De meesten
zaten te kaarten. lk en Margie en mijn
moeder ook. Orn half l2 kwamen we
op Terschelling aan..We gingen

lopend naar h,etvoetbalyeld. Toen we'
onderweg waren zaSen we een café.

We zagen even op onze horloge en

we hadden tijd genoeg om wat te
drinken. Dus we gingen wat drinken.
Anne en Pieter en Gea namen een

bord patat (dat was genoeg voor de
hele dag). Daarna zagen we een huis

met het naambordje:;P.Tijsma boven
een deur hangen. Daai heeft Pieter
een foto van gemaakd dát Piet T. voor
de deur stond. Even later gingen we
weer verder. Onderweg zag ik even

om en ik zagdatAnne het niet bij kon
houden. MaarJelle Teunissen en

Johan ïijsma die liepen naast hem.
Om half 2 waren we op het
voetbalveld. Maar we moesten een

half uur wachten. lk nam maar een

broodje hamburger. Omdat we bijna
niks hddden geteten, dus we hadden
honger. Later nam ik er nog een

omdat ik nog honger had. Later
begon de wedstrijd. Wij zaten op een

bankje (Ria, Arharins, Janneke,
Henriettb; Margje, Joukje en Ynskje).
Deze'nam'en zatèn op het bankje. De
eerste 20 minuten scoorde
Oldeboorh een doelpunt. Maar
Terschelling een paar minuten erna.
Toen was het pauze. We gingen naar
de verloting kijken, Wij hadden geen

prijs. Maar Amarins wel die had

/ 10,00 gewonnen. Zij had het
lotnummer 4l 5 en wij hadden het
lotnummer: 413. Dus wii hadden het
niet. Toen was het 3 uur dus de
wedstrijd begon weer. Later kwamen
we erachter dat de scheidsrechter
erg partiidig was want Oldeboorn had

een panalty (door Pieter P. genomen)

een van ïerschelling nam hem
zomaar in de handen en de scheids

stond er met zijn neus op en hii gaf

geen teken dat het hens was. Dus dat
vonden wij niet eerlijk. Even later was
de wedstrijd afgelopen. Dus wij
gingen naar de kantine. Even later
kwamen de busjes eraan. Nu hoefden
we niet te lopen (gelukkig maar). Wij
mochten als eerst. Dus: Ynskje,
Margje, Pieter Ate, Henriette, August,
Ria en Joukje. En in de andere busjes

zaten de andere spelers en leiders en

trainer. Later gingen wat spelers wat
eten halen! August Faber kwam met 2
frikandelen met pindasaus aanzetten,
lk mocht ook een hapje (was heet).
Later gingen we weer op weg (op de

boot) naar Harlingen. Toen we op de

boot zaten gingen we eerst wat eten.
lk kreeg patat (was lekker). Even later
gingen we naar de bar. Daar zaten alle

spelers. Dus daar gingen we ook
heen. Want wij zaten eerst gewoon
aan de tafels. Maar daar was niks aan.

Later zage wii (ik en Margje)
bierviltjes en we zagen een hele stapel

die pakten wii en smeten er mee.

Later kregen we een idee we smeten
op SIETSE. Dat was een leuk
gezicht. We gingen weer naar de bus.

Even later kwam de chauffeur eraan

en deed de deur open. Later toen
iedereen in de bus zat gingen we
weer weg. Een paar moesten naar de

w,c. Later wou er één ook naar de

w.c. Jelle had de deur op slot gegooid
dus de deur wou niet meer open. En

de anderen moesten een beetie
nodig. Later moest Pieter met zijn
geld ophalen. Maar toen hij vlak bii

ons was vroeg ik of ik het mocht
doen. Dat mocht. Toen ik klaar was
gaí ik de pet van Pieter aan de

chauffeur. Later zéi de chauffeur: lk
heb'hier nog een lège pet (jammer dat
hij hem terug gaf). Even later waren
wij weer in Oldeboor.
P.S. Het was een leuk reisje; . l

Henriette de Vrils i:'

Met het vijfde op pad'over het
wad.
Zaterdag 12 okt. stonden we om half
twee klaar in Doelhof om naar
Terschelling te vertrekken. Pier v/d
Heide v.d. Mid-Frieslander was er
ook, dus wil dachten dit wordt een
reportage van het Vijfde net zoals het
vijfde in de Barend en van Dorp
show. Maar dat bleek dus niet zo, Pier
was er voor een Promotie van onze
sympathieke " brêge-wipper" Gerrit,
Zoals wij allen weten "bewipt" Gerrit
2 bruggen en mat er nu ook bii
schreeuwen, dus vertrokken wij
luidruchtig en zonder een kiekje van

Pier uit Aldeboarn. Het was gezellig
druk in Harlingen en we konden al

snel inschepen. Op het plank naar het
dek riepen onze drie muskatiers van

Terschelling (te weten Gerard,
Richard en Harmen) "gelijk maar naar
links". Daar bieek dus de bar te zijn
en dat was volgens hun wel iets voor
de "Boarnsters". Een van deze drie
Muskatiers bleek ook nog
aalmoezenier te ziin, hij wou gelijk al

geld innen (dit heeft hij later nog
enkele malen herhaald). Verder
verliep de tocht-qustig en één maal
aan wal konden we onze koffers weer
oppikken. Sommigen hadden het in
een vuilniszak en dachten zeker dan

wordt het automatisch opgehaald.
Mooi niet dus, "To gean" naar onze
boot, iedereen was gespannen hoe
het er allemaal uit zou zien. Kapitein

Jan (niet te verwarren met de

hoofdkabouter) stond al aan.dek om
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ons te verwelkomen, Nu het zag er

allemaal heel perfect uit. Prachtige

hutten om in te slapen, echt waar uit
de kunst. We hebben nog even

geborreld en toen met de taxi busjes

naer eetcafé de "Rustende Jager" in

Formerum. Volgens ons waren de

taxi chauffeurs daar meer in de olie
dan de busies olie kregen, Maar goed

we kwamen aan, na een

achtervolgingsrit à la James Bond. ln

de "RustendeJager" hebben we

lekker gegeten en na het eten, ging

een ieder in groeples wat lekker in

het dorp "swalken". Waar wii in een

discotheek zo waar de coach

ontmoeten van onze tegenstanders.

Die zag het wel zitten morgen. Nou ia
we zacen(??) ook, maar waren wel van

plan om morgen te lopen(??).

s'Nachts weer terug met de

beroemde taxi busies en dan moesten

we maar lekker op de kooi. We
moesten nog wel even om een

contactlens zoeken ven onze

glazeówas'ser en moest er hier en

daar nog een slaapzak uit de knooP

gehaald worden. Maar al met al een

rustige slaap zekere nacht, behalve die

ene dreun, er moet iemand van boven

uit het stapelbed gevallen ziin. Maar

wie!, er was s'morgens niemand

gewond of zouden we allemaal

dezelfde droom gehad hebben!!! "
THE DAY OF THE MATCH
Prachtig mooi weer en een geweldig

publiek, vooral onze vrouwen. Die

helemaal in het spel opgingen,

professionele aanmoedigen: Let oP,

zoals: aansluiten, collectief spelen,

man bij de eerste paal, scheids doe ie
ogen open etc. Ook hadden de dames

terrecht kritiek op onze outfit, de

shirts waren voor de dames nieuw nu

nog de kousen en broekies m.a'w.

eenheid van tenue. Ook hadden de

dames geregistreerd dat Durk 20

ballen keerde en de mooiste benen

heeft en de dames graag met hem oP

de foto gingen. De scheids voelde niet

altiid de wedstriid aan, maar ook onze

vrouwen niet, waót laten we eerliik

zijn Richard en Harmen scoorden de

goals, maar de vrouwen scoorden de

drie punten.

THE MORNING BEFORE THE
MATCH
Het water klotste gezellig tegen de

boot, we werden golfend wakker, de

mist hing over de haven, ie hoorde de

zeemeeuwen, het licht van de

Brandaris ging uit, een nieuwe dag

meldde zich bii ons aan boord. Pyama

broeken werden uitgetrokken, ie
hoorde de tandenborstels hun weg

volgen naar de gaten, kunstgebitten

kwamen uit de steradent, w.c.

werden doorgetrokken, de stank van

een overwinning hing aan boord. Zo
moet Willem Barendz het ook
gevoeld hebben, hii is hier toch

opgegroeid. Het Behouden Huisz van

onze Kapitein Jan was wakker en

klaar voor het ontbiit en dat was

prima. Na het ontbiit gingen we de

kade even op. (Natuurliik moest er
zonodig eerst nog door enkel
"geschutiast" worden en het bleek dat

sommige mensen het heel "smout"

kunnen vertellen. Diegene die niet

mee waren zal het Seen reG!
interesseren, maar die wel mee

waren liep het vet langs de bek van

het lachen. Details van dit verhaal

blijven aan de andere kant van het
wad), en het was er reuze gezellig, ie
zag langzaam de mist verdwiinen in

een sluimering over de Waddenzee
(ook inwendig verdween hier en daar

de mist). En toen de mist volledig
door de zon was verdwenen doemde
in de haven twee angstaanlagende

torpedojagers uit de tweede
wereldoorlog op. Enkel van ons

dachten we op de E.K. in Duitsland

waien, maar deze marcabere boten

uit Duitsland waren gelukkig

historisch uit het hout gesneden uit
dat beruchte tijdperk. Enkele van

onze spelersvrouwen liepen naar

deze twee boten toe en lazen op drie

bordjes "Verboden Toegang" maar

tot hun verbazing kwamen er uit de

patriis poorten een Paar Boarnsters
koppen en liepen er op het dek
allemaal Boarnster mannen. Typisch

Boarn zeiden de spelersvrouwen
maar ja er stond ook niet "Verboten

zu betreten". Dan waren wii wel oP

de kade gebleven en had de boot vol

Duitsers gezeten. Het is maar hoe je

het bekiikt en correct bliift. Terug
naar huis met aan boord ook Binne,

hij had andere plannen om met de

S.A.R. heli terug te gaan, maar dat, is

him by de íingers óÍbr0tsen. Al met al

een leuk weekend en nadat ieder zijn

eigen auto terug had gevonden (voor
sommigen was dat een probleem)
gingen we weer terug naar het dorP

met de omroeper. P.S. Nog éen goed

advies van onze voetbaldames:

neem een waterzak mee oP het veld,

dan raakt het viifde niet uitgeteld.
Terschelling'iFive!'Q"

I
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Terschelling A.V.V. - Oldeboorn 5

Daar het 5de "elf'tal wordt
vercegenwoordig! door maar liefst 3
ïerschellingers ontstond het idee om
er maar een heel weekend van te
maken, Dit werd zeer enthousiast
ontvanten, vandaar dat we op
zaterdagmiddag 13.30 uur met 23
man klaar stonden.
Baas Klaas voorop, de rest
erachteraan.
Om + 15.00 uur zat iedereen op de
boot en was de
kenningsmakingsronde reeds achter
de rug.

Tjibbe hoesten, Durk zwetse,
Binne lachen, Klaas pijpen, Uilke
en Harke kaarten, Harmen
dollartekens, Gerrie bb s'up,
Bouke druk, Gerard nerveus,
Meine en Heridrik rustig.
Voordat we het in de gaten hadden
moesten we alweer vd boot af en

konden we ons onderkomen
opzoeken.
't Knien van Terschelling voorop,
de rest erachteraan..Schipper Jan en
z'n maat Sloeri stonden al op ons te
wachten met een krat bier. Hier had
Knut geen problemen mee.
Met de taxi naar een eetgeletenheid
waar ons onder het genot van een
bako (bakle koffie of bacardi kola) een
heerliik maal werd voorgezet.
Daarna lopend naar Midsland;
Tjibbe hoesten, Knut druk, Durk
zwetse, Harke sjansen, Uilke
gapen, Gerard neryeus, Meine en
Hendrik rustig.
Verschillende kroegjes gehad;

Harmen zwetse, Richard zwetse,
Gerard zwetse, Bouke dansen,
Meine en Hendrik rustig.
Baas Klaas wilde wel naar de boot om
te 2ltiggen, maar de rest wilde
stappen. ln West maar doorgegaan;
Froukje hoesten, Richtje druk,
Knut dronken, Sijke lachen, fam
l\kkermans en Kleeístra pleitte!
Om + 2.00 uur kwamen de laatsten
op de boot aan. Daar Gerard de

volgende dag geen kater wilde
hebben, besloot hij maar om (ias aan,
pet op) op het dek te gaan liggen.

ln de slaapcabine"s werden de

voorbereidingen voor de nacht reeds
getroffen. Gerrie moest eerst naar
Durk om te kijken of hii inderdaad zo

breed was als de wandelgangen altijd
beweerden. fa, dus! Binne lag al in
zijn bed en ziin nachtjapon zat er net
zo uit als zijn kleren van overdag.
Gerrie nuttigde alvast een aspirine,
voor het geval ze de volgende dag

hoofdpijn zou krijgen en pakte een
plastic zak uit haar tas. Deze kwam
met de opmerking:,, As't spuie moast,
moat't der yn, onder Binne zijn

kussen te liggen. Ja hoor, na een half
uur kroop ze in haar slaapzak deze
werd tot aan haar oren dichtgeritst,
handen over elkaar en natuurlijk niet
in slaap te krijgen. Aan de andere kant
van de kotter was het een herrie van

- jewelste. Knut was schijnbaar
vergeten dat hij 3 glazen had

meegejat, deze donderden dan ook
met veel kabaal aan scherven;
Richtje gillen, Harke snurken,
Froukje pleitte, Durk klem
tussen bed en plafond, Gerard
nerveus, Meine en Hendrik
rustig.
Om + 3.00 uur besloot Sloeri maar
eens wat leven in de brouwerij te
brengen; met veel herrie en een trap

. 
werd dit rap in de kiem gesmoord.

9.00 uur ontbijt;
Eerst douche, effe wachte, nog effe

wachte, nog effe wachte, (Volgens
Richard en zijn vriendin gaat het
sneller als je met z'n tweeen gaat

douchenf ???) nog effe wachte en ja

hoor, douche!!
Helga had van Knut een aspirine
gekregen, naderhand bleek dit een

kwikidentje te ziln;
Tjibbe hoesten, Bouke bleek,
Durk boeren, Harke zwetse,
Gerard nerveus, Meine en
Hendrik rustig.
Toen wandelen, koffiedrinken,
rondleidingen, ïhomas en Sietse vd
boot gehaald.

De Match!!!l!
Wil als supporters dachten van deze
ouwe knakkers een "slow motion" te
zullen aanschouwen. Foutie!!!l!l
Als een stel haive gekken vlogen ze

door het voetbalveld,
Gelukkig had Alian enige supporterles
gehad en wij moesten allemaal

roêpen:,, Aansluiten, plat d'r voor,
storen en Sietse, Sietse, Sietse, Sietse,

Sietse, Sietse, Sietse, Sietse.
Durk riep nog dat we ook centraal
moesten roePen.
Zo gezegd, zo gedaan;

Tjibbe hoesten, Bouke kater,
Durk brullen, Harmen en
Richard kramp, Gerard nerveus,
Sietse slecht, Klaas techniek,
Thomas uitmuntend, Harke in
vorm, Uilke en Binne ook, Knut
druk, Hendrik geblesseerd,
Meine wild!!!!
De Terschellingers dachten de opa's
wel even in te maken, jammer foute
inschatting;
De eerste goal werd gescoord door
het knien, meteen daarna viel hij
om. Enkele dames probeerden hem
moed in te spreken, het enigste wat
hij er nog trillend uit kon brengen
was:,, Voorlopig staan we toch maar
even met l-0 voor!!!!
De 2e goal werd gescoord door
Richard en ook hij lag meteen daarna
voor pampus. Gelukkig was onze l

beer los en deze heeft dan ook met .

veel gebrul zo'n 20 formidabele
reddingen op z'n naam geschreven.
Al met al een fantastische afsluiting
van het weekend.
Op de terugreis werd nog het idee
geopperd om maar eens een
oefenwedstrijd tegen het le te gaan

spelen. Volgens het gehele 5de elftal +
aanhang zou dit weleens een makkie
kunnen zijn.

Een "trouwe" supporter.

P.S. Momenteel zijn er
onderhandelingen gaande om de
wedstrifd Oldeboorn 5 - Terschelling
A.V.V. maar op Terschelling te gaan

laten plaatsvinden!!! !!!!!! !!

ë
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Laatste bespreking van de

ïECHNISCHE STAF van de

V.V.Oldeboorn

Een van de schrijfsters van dit v
erhaal die het zo te zien erg dru
k heeft.

Piet Tijsma toont ons zijn tweede huisje op
Terschelling. Voor belanghebbenden, dit huisie

staat tegenover de Brandaris.

Onze voorhoede neemt het er even van. Zo te
zien smaakt het Henrico wel.



jeugdverslagcm
Oldeboorn Dl - Akkrum Dl :

Zaterdag 28 september moest€n wij om 10.00 uur tegen Akkrum voetballen. De eerste helft stond ik op wissel met Martin
Huisman, Jelmer de Jong en Marrit Nijdam. Na de eerste helft stonden we al met 0-3 achter. ln de tweede helft mochten
Martín, Jelmer, Marrit en ik erin. Toen kreeg Hindrik wat met zijn hand en toen ging Martin keepen. Dit duurde niet zolang
want Marten kreeg een botsing met Ate de Jong en to€n had hij last van zijn knie, zodat Hindrik weer moest keepen. lk geloof
dat we met 0-6 hebben verloren, maar dat weet ik niet meer zo zeker. fan Meester ; ',-.,,

F.V.C. 82 - Oldeboorn Bl l

Zaterdag 2l septernber moesten wij uit tegen F.V.C. voetballen. ln de eerste helft ging:het niet zo goed want F.V.C. scoorde in
de eerste 25 minuten al 2x maar toen merkte Sybrand dat F.V.C. l2 man in het veld hadden en moeJten ze er een man
uithalen. Het ging toen niet veel beter want ze scoorden nog 2x. De laatste vijf minuten moesten zij er nog een man uit het
veld halen en hadden wii dus een man meer en toch scoor:den zij 5-0. ln de rust (rggen wij,van Syprand en Sibbele op onze
kop en nadat wij onze thee ophadden (die niet te zuipen was) gingen wij het veld,weelop, Wii hegonnen goed wanr na een
paar minuten draaide Martin de bal vanuit een corner tussen de palen en stond het 5-1, l).Jpgge_en vijf minuten later maakte
Martin 5-2 door een penalty omdat de Leeuwarders Sander in het straÍschopgebied neerhaalden. Het werd na een tijdje ook
nog 6-2 omdat de Leeuwarders er ook nog een bal in schopten. Wij kregen de 2e helft nog wel meer kansen zoals een bal die
uit een scrimmage voor het doel van F.V.C. voor de voeten van Albert kwam alleen raakte hij de bal niet goed en kon de
keeper de bal maakelijk stoppen. Jelle kvám ook nog een keer voor open doel maar hij veegde de bal vlak langs de kruising en
Martin lelde aan het einde van de wedstrijd de bal ook nog eens snoeihard op de paal. Jammer genoet bleef het 6-2.
Hedde Hoekstra FOEI!

Compleet vergeten om iemand aan te wiizen voor het schrijven van een wedstrijdverslag afgelopen zaterdag. Dat wor:dt dus
boete doen,.Het is overigens boven in m'n "kamer" duidelijk "The Day After" (Terschelling), zodat e.e.a. mij waarschijnlijk niet
gemakkeliik zal vallen. Afijn, waar hebben we het over.,..natuurlijk over onze D-pupillen, die afgelopen zaterdat onze
oosterburen uit Nijbeets mochten onwanSen. Na een bespreking vooraí waarin is getracht om alle neuzen weer de goeie
kant op te kr.ijgen, werd er om I 0.00 u. aígetrapt onder de bezielende leiding van onze jeugdsecretaris (die zowaar maar liefst
"even" twee wedstrijden achterelkaar floot > chapeau!!). Al vrij snel zou blijken dat ook deze tegenstande!- weer van een
zwaar kaliber zou zijn, zodat er waarschijnlijk weer een nederlaag zou volgen. Echter tot aan,de.rutt wisten'de boys and,girls
de schade beperkt te houden tot 0-2, hetgeen niet onverdienstelijk was. Er werden zowaar,enkele,l00%, kansen gecreërd
(aldus Louis van Gaal) die dus helaas niet.werden benut (het ontbeerde ons deze wedstrijd duidelijk aan "Appie Happie" Pierre
van Hooijdonk). Na de rust wist Blue Boys echter nog wel even 6 keer onze goal te vinden, zodat de eindstand van 0-8
uiteindeliik op het scorebord stond vermeld. Maar niet getreurd, wantJan Meester jr. bleek over een zak vol snoep te
beschikken naar aanleidíng van zijn elfde verjaardag, zodat al gauw de nodige wonden waren gelikt en we mer opgeheven
hoofd naar de volgende wedstrijd kunnen toetaan.

Piet.

OldeboorrnBl -WargaBl
28 september moesten wij tegen Warga B I spelen. Om half l2 moesten we in de box zijn en om l2 uur spelpn. De
scheidsrechter floot en de wedstr:ijd begon. Binnen l0 minuten scoorde Warga 0- l. Daarna ging het slecht,meq ons na een
half uur stond het 0-4. 5 minuten later scoorde Klaas. 5 minuten in de tweede helft scoor.deJelle. Een tijdje later scoqrde
Alberto het was 3-4 voor Warga. Daarna vielen er nog 4 goals voor Warga eindstand 3-8. Sander v/d Velde

Frisia 83 - Oldeboorn Bt
Op zaterdagochtend half l2 moesten we tegen Frisia voetballen. Na één rondje inlopen moesren we gelijk beginnen van de
scheidsrechter die haast had. Omdat wii dus niet hadden ingespeeld begon de wedstrijd met zeer slecht spel van ons, maar her
eerste half uur werd de nul toch nog gehouden met dank aan onze verdediging. Maar opeens kwam er,egn vlammend
afstandschot waar onze gloednieuwe keeper geen antwoord op had l-0. Wij hebben in de eerste helft,ook,wel wat kansen
gehad maar wisten ze niet te verzilveren. Ruststand l-0. ln de pauze hebben de coaches ons moed,ingesproken, zodat wij de
2e helft een stuk beter begonnen. Hoewel we feller speelden dan in de eerste helft maakte Frisia doorr een klein foutje in de
verdediging toch een goal 2-0. Gelijk was onze moed weer weg en speelde bijna iedereen weer net zo slecht als in de eerste
helft, behalve Tjitse Nijdam dan, op een diepe pass van iemand uit de achterhoede reageerde Tjitse alert kwam vrij voor de
keeper legde de bal dood op z'n voet nam een aanloop en ...scoorde ! 2- I . De laatste l0 min. kwamen we niet tot de
gelilkmaker. Ondanks alle inspanningen toch nog verloren.
Albert Nijholt
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E-Pupillen l2 oktober 199ó
10.30 moesten wij in de box zijn. toen omkleden en nog even trainen. om I 1.00 Begon de eerste helft. We kregen instrukties
van troost en v/d krieke. lk werd aanvoerder, jopie Egbert meetsma. in de eerste helft werd het 4-2 voor de anderen. en

arnold maakte onze gools. toen hadden we rust en kregen drinken. in de rust kregen we weer instrukties waar we moesten
staan. ik sta op rechts achter dus verdediging we maakten nog 3 doelpunten en zil nog één. Het was 5-5 geworden Daarna nog
peneltie Schieten. EgbeÉ Meetsma l0 jaar

Sneek BP C2 - Oldeboorn Cl
Taterdag I 2 oktober moesten wij om l0 uur bij de kantine zijn. Toen iedereen daar was op weg naar Sneek. Eerst inlopen
daarna strekken en even later begon de wedstrijd.
Eerste, helft.
De aftrap was voor ons en al snel had de andere ploeg de bal in bezit en scoorde l-0 voor hun. Toen de aftrap weer. Al snel
kreeg Klaas Voolstra de bal en schoot l- l . Even later kreeg Klaas de bal weer en schoot naast. Zo'n l0 minuten later kreeg
Bouke-Paul de bal passeerde een paar manneties en...2- l. Even later knalde Bouke-Paul en 3- I voor ons.
Tweede helft.
De tweede helft was niet zo leuk want toen scoorde de andere ploeg nog twee goals. Daar zal ik verder ook maar niks van
zetgen. De eindstand was 3-3. Franke Smits

I

Wokkel
Wokkel
Soms'is ontspanning nodig. Zelfs voor een wokkel. Vandaar
een korte vakantie. De wokkel kwam nog verdraaider terug
van de zogenaamd ontspannende vakantie dan dat hi.i voor de

tild verdraaid was, maar dat is een ander verhaal.
Tijdens zijn short break, die deze wokkel in het land van

voorheen Charles & Diana, nu Charles of Diana, vierde,
bezocht hij een voetbalwedstrild. En wat voor één. Sheffield
United FC - Barnsley FC, een derby (niet County) van het
zuiverste water uit de Endsleigh lst Division. Gespeeld op een

gehavend Brammall Lane, gehavend in meerdere opzichten.
Terwijl er in het Abe Lenstra stadion rondjes 31.5 werden
gereden, werd er in Sheffield wel "gevoetbald" op een terrein
waar iedere rechtgeaarde klei-aardappelboer(-in) het water
van in ziin(haar) mond zou krijgen. Verder zag men aan de

rechter (voor de kiikers linker) lange zijde van het veld geen

íantastische tribune, maar iets wat het midden hield tussen

wat men zich voorstelt bii een beschoten voormalig

Joegoslaafs dor.pje en een vuilstort in elk willekeurig land.

Tussen de brokstukken probeerden enkele ballonjongens zich
staande te houden.

De overige drie zilden van het veld waren voorzien van de

welbekende mooie Engelse tribunes, lekker steil, zodat
iedereen het gebeuren goed kon waarnemen. Echter, na de

ramp enkele jaren geleden in het andere stadion van Sheffield,
te weten Hillsborough, de thuishaven van Wednesday (en

Blinker en Trustfull), is men overal in Engeland over gegàan

tot het vervangen van de staantribunes door zittribunes.
Brammall Lane, of wat er nog van overeind staat, is behalve

voor de lange ziide met de balleniongens een "all seated"

stadion. De tribune waarop wokkel zich bevond was de

tribune die voorheen de staantribune was van de hardcore
fans van Sheffield United. De enige verandering die deze

tribune had ondergaan was dat er stoelties op de oude
tribune waren geschroefd, Na het bezoeken van deze

wedstrijd beweerde de + 1,92m lange wokkel dat wat hem

betreft het woord cornfon zeker niet uit het Engels afkomstig Ís.

Na 90 minuten lang met beide benen in de nek te hebben '

8ezetenisdezeuitspraakooknietzovreemd..'...'

Zoals het een goed Engelsman betaamt had wokkel voor de

wedstrijd natuurliik een weddenschap afgesloten bij een uw
welbekend wedkantoor. Als Nederlander in SheÍÍield was het te
voorzien dat de weddenschap van f 2,-- werd afgesloten op het
idee dat de voor Shefíield United spelende Michel Vonk (zoon
van AZ-trainer Vonk) als eerste zou scoren. I tegen 25 _ bij een
juiste voorspelling dus 25 * t2= f 50 = + / 140 _feest_ Pintof
Lager.

Dus niet. United scoorde inderdaad als eerste, meteen de

enigste en dus winnende treffer. Maar niet door Vonk. Deze ,

Nederlander was echter wel de man van de wedstriid, een rots
in de branding van de Shef United verdediging. Ziln keeper kon
zich de hele wedstrijd concentreren op het rooien van de reeds
gememoreerde klei-aardappelen. Wokkel heeft bovendien toch
wel een Pint of Lager genomen.

Één íenomeen viel wokkel echter het meest op. Waar in
Nederland wedstrijden worden verzet, uitgesteld, verboden,
omdat er geen politie genoeg beschikbaar is, daar was in
ShefÍield geen gebrek aan. Door rampen en hooligans wils
geworden zaten voor elke opgang bii de trjbunes Engelse

bobbies op Xenos tuinstoelen met het gezicht richting tribune.
Hun wedstriid bestond uit het bekijken van toeschouwers. Bii de

minste of geringste beweging op de tribune van een potentiële
raddraaier ging er een strenge blik richting potentiële raddraaier.
Mocht je al wat van plan zijn, dan was je al drie keer in de boeien
geslagen voor je de rand van het speelveld had bereikt.

Kennelijk wordt in Engeland het belang van voetbal door de

overheid wel juist ingeschat. Geef de mens brood en spelen en

vrede zal heersen, ook als daar een paar bobbies meer voor
nodig zijn. Wat betreft het brood weet wokkel het niet, maar

met die spelen zit het wel goed,



Senflorcnvcrslagcn
FFS2-Oldeboorn2
Zondagmiddag l4.00uur aftrap en
Oldeboorn had meteen al een groot
overwicht op de tegenstanders. Het
duurde vrij lang voordat Oldeboorn
tot scoren kwam, na een half uurtje
knalde RJelsma de bal snoeihard in de
touwtjes. En vrij kort voor rust
maakte Jacob de tweede treffer, wat
resulteerde in een 0-2 voorsprong.
Kopje thee (de scheids heeft nog een
extra jointje opgesmookt). De tweede
helft werd FFS wat feller en
Oldeboorn had al z'n drie wissels
ingezet. Manelijk Willem Procee,
Arjen Pierie en nog één (?). Na 20
minuten spelen werd Poepjes
gevloerd, waardoor z'n oude blessure
zeer zwaar belast werd, gevolg: eruit
en met l0 man verder. Jan v/d Woude
werd nu laatste man en misschien ook
wel aanvoerder. Tien minuten voor
het einde legde de scheids de bal op
de stip in plaats van doeltrap of
corner, maar ja wat wil je ook als je
een thuisfluiter bent en nog een jointje
blowt. Gevolg: l-2, maar wel drie
punten en dat is ook het belangriikste.
Een of andere back (Wietze
Huisman?)

OSI'78 l-Oldeboorn I

Na 4 weken nagedacht te hebben over
hoe ik zou beginnen met dit verslag, ik
denk dat ik het nu eindelijk weet. Op
zondag 8 sept. vertrokken we naar
Leeuwarden waar de promovendus op
ons stond te wachten want we hebben
een groot deel van Leeuwarden gezien
eer we het veld vonden, dit had verder
geen gevolgen want we waren nog
vroeg genoeg. Over de wedstrijd
zullen we niet te lang schriiven, de

eerste helft was Oldeboorn de betere
ploeg wat met de thee ook op het
scorebord stond door een doelpunt
van Siete V. Dat wil niet zeggen dat
OSI er niets van bakte maar ze konden
nog iets beter kansen missen dan
Oldeboorn. De tweede helft werd er
vooral niet beter opqua voetbal.
Oldeboorn liet zich terug drukken en
dat is niet ons sterkste punt. Na een
minuut of 20 spelen wisten de
Leeuwarders het net te vinden en
konden we weer van voorafaan
beginnen. Met kunst en vliegwerk
bleven beide partijen op geliike
hoogte. Bij een van de schaarse

Boarnster uiwallen werd de bal in het
beruchte gebied met de hand beroerd
en werd het een strafschop die werd
benut door Pieter P. Hierna vond de
man in het zwart dat de heftige
bedreigingen en beledigingen aan ziin
adres voldoende om de wedstriid af te
blazen. Kortom een zwaar bevochten
zege maar wel een belangrijke als

begin van het nieuwe seizoen.

S.Akkerman

Renado3-Oldeboorn2
Ver:trek naar St.Nic. 10.30 uit
Oldeboorn. Nadat iedereen aanwezig
was, vertrokken we naar St.Nic.
Luitsen kwam alleen (iets te laat) maar
ja dat gebeurt ons allemaal weleens
(Oldeboorn-Heerenveen). Fluitsignaal:
begin van de wedstrijd. Het eerste half
uur was Oldeboorn verreweg de
sterkste, maar Renado kreeg het toch
voormekaar om te scoren l-0. Na
deze goal bleken we toch enigzins
aangeslagen wat al gauw resulteerde in

een tweede goal voor de thusploeg 2-
0. Nog vijf minuten tot de rust, waar
overigens geen noemenswaardige
hoogtepunten gebeurden. Rust. Na de
rust was Renado sterker dan

Oldeboorn die rommelig voetbalde en
geen weerstand kon bieden. Na enkele
kansen voor beide was het dan toch
Oldeboorn die d.m.v. onze veteraan

J.Poepjes die ongenadig uithaalde vanaf
20 meter 2- I . Het ging Oldeboorn na

deze goal veel beter af, dat dan ook
resulteerde in een 2-2 eindstand door
Broer Voolstra, en gingen we toch,
naar miin mening, verdient met een
punt naar huis. fan v/d Wal

Oldeboorn 2 -foure 5 I 3.10-9ó
Vandaag de topper tegen Joure. Om
de aansluiting te behouden konden we
ons geen verlies permiteren.
Toen het fluitie was afgegaan,

gingen we er in de 5e minuut aan.

Na een perfecte trap van de

tegenstander kopteJan (van Moeke)
in een mooie hoeke.
We gingen verder met veel moed,
maar helaas het ging niet, goed.

Na gisteravond not te hebben
gesausd,

nu gepausd.

Het zat ons niet mee,

Joure maakte 0-2.

Op een gegeven moment ging keeper

Jan voor de bal,

toen stond er iemand in't paad en
kreeg een knal.

Hij lag daar hopeloos,
bewusteloos.
Halverwege de tweede helft stond Jan
te twiivelen,

Joure kon hem er zo i schr"iivelen.

Vanwege de lastige zon,
was het Joure die met 0-3 won.
Volgende week tegen Nieuweschoot,
hopelijk komen we dan weer uit de
goot.
Nu nog even met z'n allen drinken,
next week weer blinken.
Arjen Veenstra
Legendarische uitspraak van Wietse
Huisman.
lk mei graach trêne.

Oldeboorn I - Oldeholtpade I

na de eerste uitwedstrijd te hebben
gewonnen moesten we thuis
aantreden tegen Oldeholtpade. de
striid ging in het begin gelijk op. Na
een kwartier werd Oldeholtpade wat
sterker. Dit leverde drie gevaarlijke
vrije trappen op, op de rand van de I 6

meter lijn. Maar door goed
keeperswerk van Siemen Willem bleef
het 0-0. Halverwege de eerste helft
hadden we een goede aanval over
rechts. enrico ging goed door en zette
de bal voor. Cees onze spits nam de
bal in één tijd zoals de Belgen zeggen.
De keeper was kansloos l-0.
Oldeboorn werd hierna sterker aan

de bal. Dit leverde een tweede
doelpunc op. Een schot van Siete vanaf
de l6 meter werd te laat door de
keeper gezien 2-0. Rust en thee
drinken. ln de tweede helft begon
Oldeholtpade wat feller te spelen,
maar dit leverde geen kansen op. Na
een half uur spelen in de tweede helft
gaf Henrico een steek pass door het
centrum van de verdediging. De
attenre linkerspits pikte de bal op en

schoot hard raak met rechts. De
wedstrijd was toen gespeeld.
Oideholtpade wilde wel maar kon niet
meer. Cees bepaalde de eindstand op
4-0 door attent te reageren op eên
fout in de achterhoede. Dit was Cees
ziin tweede doelpunt van vanmiddag.
Dus besloten we hem maar op
vakantie te sturen! August Faber



!ntc rtrroctie
ln onze rubriek "lnterfioetje" deze keer een profielschets

van :

Naam;

Geboren:

Burterlijke 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 buiten land:

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:

Beste (oud) voetballer v.v.Oldeboorn:

Voetbal is:

Wat je verder altijd al kwijt wou:

Wietze Huisman

op een onbewoond eiland

kerel

47 adidas

Oldeboorn 2

Ft/mB
nee/ja

nee, je kan maar I keer scoren

weet ik niet

actiefilms

appelmoes

koemelken, uitgaan

F v/d Wal

Sc Heerenveen

Manchester United

Eykelkamp

m'n oom

Sc Heerenveen

AJAX, PSV en Feyenoord

Harm Wagenaar

l<en ik niet

lnspector Clouseau

Koos Postema

H v/ Togt

radio 538

Wessel van Diepen

Top 40

klassiek

tennis

Wietze Huisman 2

Sietze Akkerman

ertens in Wales

niet in le elftal opgesteld

een t0ke boer wurde

Telegraaf

roddelblaadjes

zwetsers en opscheppers

Arjen Jelsma (ubbega)

Wietze Huisman 2

een mooie sport

slechte koeien



HET LOGO

ln het vorige clubblad stond
een voor sommige mensen
zeer onduidelijke verhaal. Voor
de insíders was het echter
duidelijk. Het betrof hier een
komische beschrijving van het
wel en wee van een
d u ivenveren igíng. Aangezien
het wat verwarring heeft
gesticht achtte het bestuur van
onze voetbalvereniging het
noodzakelijk een kleine uitleg
te teven. De serieuze
ondertoon was namelijk deze:

Reeds enige tijd geleden heeft
het bestuur een wedstrijd
onder onze lezers
uitgeschreven voor het
ontwerpen van een nieuw logo
voor onze voetbalvereniging.
Door het ontbreken van een
logo of het ontbreken van
briefpapier van onze vereniging
zijn de meeste bestuursleden,
creatief als zíj zijn, zelf achter
de computer gekropen en

F{eG Log@
hebben in de loop der tijd
dermate veel verschillende
bríefhoofden, logo's en wat díes
meer zíj ontworpen dat er geen
enkele regelmaat meer in te
ontdekken was, ln streven naar
vernieuwing en duidelijkheid
heeft het bestuur daarom
gemeend een logowedstrijd uit
te moeten schrijven.

Bouke Haspels, als
medewerker van een
reclamebureau, is gevraagd
deze logo's te beoordelen en
een winnaar uit te kiezen,
wiens inzending na enige- professionele bewerking ons
nieuwe gezicht moet gaan
vormen. Als winnaar is de
inzending van Harry Brandsma
uit de bus gekomen. Deze
inzending bestaat uit een schild
waarin een varkenskop
verwerkt is. Voor zover
schrijver dezes weet, heeft een
varkenskop historische waar.de
voor ons dorp en is deze ook
in andere schilden verwerkt

zoals deze bijvoor.beeld te
bewonderen zijn boven de
ingang van onze kerk.

Het "logo" zoals dat echter op
de laatste pagina van het vorige
clubblad stond is niet het
uiteindelijke resultaat, dus wees
niet,bevreesd. De inzending van
Harry wordt nog bewerkt en
zal te zijner tijd aan het publíek
gepresenteerd worden" Dat
Harry de winnaar van onze
wedstrijd is, staat vast en hij zal
op passende wiize worden
beloond.

Het bestuur wil verder Bouke
bedanken voor zijn
medewerking en wij zijn blij dat
zijn "verslag" uiteindelijk het
clubblad heeft gehaald.:, . 

:



D{neuws ven de Redaktfie
TRAINI NGEN B.SELECTI E,

ln de periode van I I okt, t/m l9 dec,
wordt er niet meer op vrijdagavond
getraind doof de B-selectie, Dit in

verband met de jeugdvoetbal-

trainerscursus die vrijdag's in

Aldeboarn plaatsvindt. Deze trainingén
worden in deze periode verplaatst
naar de donderdagavond van 20.00 tot
2l .00 u.M.i,v. ianu4ri '1997 wordt er
(waarschijnlijk) weer normaal op
vriidagavond getraind.
ln deze periode zijn er dus de
volgende trainingsmogeli jkheden:

Dinsdag 20.15 - 21.30 u.

Woensdag 20.00 - 21.00 u.

Donderdag 20.00 - 21.00 u.

Piet Tijsma.

BELANGRUKE DATAV.V.
OLDEBOORN.

Vriidag I november
Klaverjassen bil Moeke de Bruin.
aanvang 20.00. vol = vol
Zaterdag30 november
Voor alle Boarnster kinderen
KINDERBINGO + VERASSING
aanvang 14.00.

Zaterdag 28 december
Douwe Venema toernooi te Akkrum.
aanvang 18.00 uur.
Zaterdag I I januari
Feestavond V.V.Oldeboorn in de
kantine aanvang 20,00uur.

wrNpJAcKs v.v.
OLDEBOORN.

Er kunnen eventueel wederom
windjacks met de opdruk "v.v.

Oldeboorn" worden besteld
(waarschijnlijk de laatste keer). Er
bleken toch nog enkele mensen

belang te hebben bil zo'n schitterend
jack. Vanaf heden is er dan ook weer
de mogelijkheid om in te tekenen. De
lijst ligt in de kantine (achter de bar).
Vul wel de juiste maat in. Overigens
liggen de reeds bestelde jacks in een
doos in de bestuurskamer. Hier
kunnen ze worden afgehaald (een
ieder mag later wel aan mij betalen).
Er zijn overigens not steeds meRsen

die hun jacks reeds (lang) hebben;
maar deze nog niet hebben betaald.
Gaarne z,s.m.

Piet.

HET VUFDE ELFTAL BI' DE
KOP.
We schrijven 2 april 1995:

Oldeboorn 4 (is tegenwoordig
Oldeboorn 5) speelcthuis tegen
Zwaagwesteinde 5. Deze wedstrijd
gaat verloren met2-4. We zijn nu 27
wedstrilden verder en dit team is
sindsdien ongeslagen. Yan deze27
wedstrijden wdn men er 24 en

speelde 3 gelijk. Het doelsaldo is 137

voor en 3l tegen. De grootste uitslag
boekte men in lrnsum en wel tegen
lrnsum 4 A-12. Ook de altijd lastige

uitwedstrijd tegen Terschelling werd
gewonnen en wel met 0-2.
Doelpuntmakers waren Harmen
Ament en Richard Dijkstra, beide
afliomstig van Terschellihg. Misschien
zal binnenkort Akkrum 4 Oldeboorn
5 een halt toeroepen of houdt Durk
Valk zijn goal dan ook schoon. Van ile
6 wedstrijden die men tot hu toe
speelde hield hii de goal al 5 maal

schoon, ZoWeÍ Akkrum en

OÍdêbtoÈn won tot nu toe zijn
wedsrijden dus Akkrum is een
selieuze concurrent. Madr ook Frisia
is een kampioenskandidaat en tussen
deze drie zaf het wel gaan. ln ieder
geval is Oldeboorn een team wat
altiid meedoet om h'et kampioenschap
en een klasse hoger had al lang
gemoeten want alÈijd dik winnen is

ook niet alles. Eriifê kanttekening bij
dit team is dàt meh het Boarnster
publiek wel eens wat meer informatie
mag geven over hun resultaten. Dus '

elke week"graag een verslag (e) is

toch niet tè veel gevraagd,.Tondag20 I
oktober 1996 verliest hat Vilfde met
0-3 tegen Joure 9. Het viifde bleef dus

bijna twee jaar ongeslagen en bleek
Durk toch te kunnen vissen. Maar als
je eigen spitsen niet kunnen of willen
scoren en ene hoofdkabouter laat dan

zien hoe het wel moet maar helaas in
de verkeerde goal dan zit ook alles
tegen. Hopelijk volgt er na deze
nederlaag weer zo'n mooie serie
zodat jullie wel lekker kampioen
worden.

ooe,v



Standcn V"V. @ldebo@rn
STANDEN V.V.OLDEBOORN
Eerste elftal 5e klasse B
0l Spara'S9
02 LSC t890
03 Udiros
04 Terschelling
05 Oldeholtpade
06 Haulerwijk
07 Oldeboorn
08 ost
09 TFS

I 0 Langezwaag

I I Boornbergum
I 2 Donkerbroek

Tweede elftal
0lJoure 5

02 Heerenveen 7
03 Oldeboorn 2
04 Reando 3

05 FFS 2

06 Mildam 4
07 de Blesse 3

08 Read Swart 5

09 Nieuweschoot 6

l0 Oldeholtpade 3

I I Lemmer Bentex 3

l2 Oosterstreek 4

Derde elftal
0lJoure 7

02 de Blesse 7

03 Wolvega 5

04 Oldeholtpade 5

05 Renado 5

06 Nieuweschoot 8

07 Akkrum 5

08 de Westhoek 4
09 de Blesse 6

t0 FFs 3

I I Ruinerwold
l2 Oldeboorn 3

Vierde elftal
OI GAVC4
02 Sneek BP 5

03 LSC t890 4
04LAC Frisia 1883 5
05 Black Boys 3
06 Nicator 4
07 lrnsum 3

08 Oldeboorn 4
09 Renado 6
l0 Joure 8

I I WZS/Pheifer 6

l2 Warga 3

7-2t
7-t9
7- r3

7-12
6-9
6-9
7-9
7-8
7-7
7-5
7-4
7-0

6- r 8 43-8
6- r r l7-9
ó-tI It-t0
4-r0 r4-5
6-r0 29-t2
s-9 t 6-9
5-9 r6-9
6-7 t3-22
5-3 I 4-3 I

5-3 10-27

6-2 I r-20
6- | 5-36

6-14 27-5
6- I 3 24-5
6-12 t8-r8
4- t0 t0-4
4-9 t0-3
5-8 t4-9
6-6 8-t4
5-4 4-9
6-4 9-24
4-3 9- t5
l-0 3-4
5-0 7-33

6-t6 52-t5
6- l6 22-5
6- r3 34-20
5- t0 20-4
6-9 29-21
6-9 t3- l5
6-8 9-r0
5-7 9-r0
6-4 8-29
6-4 7-35
6-2 3-33
6-t 9-23

28- |
23-6
23-5
t5-2t
t2-26
l0-13
7-8
6-8
4- t8
7-29

37-s
23-3
2l-16
23-4
I 5-4
t8-t3
7-25
9-20
il- t7
7-r5
0-49

5-rs 2s-10
4-t2 42-6
4-8 23- I 8

4-6 3 l- l4
4-6 l2-l I

4-4 2A-23

2-3 8-9
5-3 8-20
3- | 5-33
5-0 4-34

6-9 29-23
6.8 t4-17
5-3 t0-30
6-3 6-40
6- r 7-39
ó-l 6-78

6- t8 74-4

6-r5 7t-t0
6-rs 43-10
6-17 32-2t
6-12 34-30
6-9 20-34
6-6 3 l-33
6-6 22-33
6-6 23-34
6-6 l6-39
ó-3 7-43
6-0 t-83

7- t8 78-9
5- l5 6l-6
5- Í 5 58-4
6- l5 69-4
6-t5 47-10
5-9 2t-t6
6-6 17-61

6-6 18-76

6-3 9-56
7-3 t3-26
ó-r 8-ó3
6- | 8-72

Vijfde elftal
0l Oldeboorn 5 5- 1 5

02 LAC Frisia 1883 6 5- I 3

03,Akkrum 4 4-12
04 Warga 4 5-6
05 lrnsum 4 6-6
06 Sneek BP 6 4-4
0TJoure 9 3-3

08 Terschelling 2 3-3

09 MKV'29 4 4-3

l0 WZS/Pheifer 7 5-0

Dames elftal
0l Udiros I 6- 15

02 Read Swart 2 6- l3
03 Aengwirden I 6- l3
ï4 Heer.enveense B. I 4-12
05 Jubbega I 3-6

06 Nieuweschoot I 5-4
07 FFS 2 5-4
08 Sport Vereent I 3-3

09 Heerenveen 2 4-3

l0 Oldeboorn I 5-3
il DWP I 5-0

07 GAVC Ct
08 Oudehaske C I

09 DWP CI
r0 LSc r890 c3
I I Sneek BP C2
l2 Oldeboorn C I

D-Pupillen
0l Udiros Dl
02 Gorredijk D I

03 GAVC DI
04 Akkrum D I

05 Warga D I

06 Wolvega D2
0TJubbega D I

08 Boornbergum'80 D I

09 Tijnje D I

l0 Blue Boys D I

I I Oldeboorn Dl
I2THORDI

E-Pupillen
0l Joure El
02 ONS EI

03 WZS/Pheifer El
04 LSC t890 Et

05 Heerenveense B. El
06 Nieuweschoot E I

07 Akkrum E I

08 GAVC EI

09 DWP EI

l0 Heerenveen El
I I Oldeboorn El
l2 lrnsum El

+1

Zaalvoetbal
0l Heerenveense B. 3 4-12 39-9

02 Gorredijk 7 4-10 32-8

. 03 Noord Hebo Stones 44-9 17-12

04 GAVC 7 4-8 20-8

05 Noord Hebo Stones 5 3-4 9- l0
06 FFS t 2-3 9-8

07 Spikerboor'87 2 3-3 l0- 13

08 de Griffioen 3 3-3 7-18
09 Nieuweschoot 2 4-3 12-22

l0 lrnsum 2 5-3 I l-38
I I Apollo-Eng. I 4-0 9-29

B-Junioren
0l Akkrum B I

02wws Bl
03 MKV'29 BI
04 Warga B I

05 LAC Frisia 83

06 FVC 82
07 Rood Geel 82

08 Oldeboorn Bl
09 Blauw Wit'34 83
I 0 Heerenveense B. 83

C-tunioren
0l Akkrum Cl 6-18 56-6

02AengwirdenCl 6-15 54-6
03 Read Swart C I 6- l3 30-5
04 Heerenveense B. C2 6-12 24-22
05 Joure C2 5- 10 17- I I

06 lrnsum Cl 6-9 32-8



Sp@ns@rh@ckle
KOOPT Bt' ONZE ADVERTEERDERS!!!

ADVERTEREN DOET VERKOPEN!!!

Wilt u ook een advertentie in ons clubblad plaatsen?

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, RoeloÍ en Piet Tiisma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mii duidelijk)
5, Bogra Sports (de maker van de bordjes)
6. Zico (Binne Oosterbaan)
7. Jossie flanco 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)
13. Lytse Louw flan 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. ïrofee (Douwe Venema)
18. Nintendo Jentje (Jentf e Akkerman)
19. WK 94 (Weddenschap WK voetbal'1994)
20. Calimero (Gerke van Kalsbeek)
2l . de Heavy's (Sible, Henk, Ellert en Roelof)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (ohan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van Warmerdam)
26. A+3xH te A. (het andere café)

27. Wobma Fourages (duidelilk 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 Hofstede Aldeboarn 05663- 1645

33. Marten de M0s (alias Wichard Postma)
34. "Do Kachel, lk ek kachel" flubbega 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" (an Nijdam)
40. Melle House (Henrico Veerman)
41. Gebr.Corona (Pieter PoepieslDouwe Hein Akkerman)
42. it knyn fan Skylge (Harmen Ament)
43. Eilànhopper (Wieze Huisman)

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".

RECLAMEBORDEN V.V. OLDEBOORN

- MDM SERVICE OLDEBOORNISNEEI(HARLINGEN
-JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
- AUTOSPUTTBEDRUF ELZTNGA TRNSUM

- AUTOBEDRUF W. V.D. KRTEKE
. FRIESLAND BANK
. RABO BANK
. HOTEL GOERRES OLDEBOORN
- M. URFF OLDEBOORN
- BOUWBEDRUF R. DE VR|ES 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 05663-63I772
- HORA OLDEBOORN
- APOLLO ENGINEERING
- ROEL HOFSTEDE VAKKUNDIG TEGELWERK

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

I,A.J


