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Uft de bestuurskamne'v
\íILT U DE V.V.OIDEBOORN STEUNEN?

DAN KUNT U VANAF f.95,., PER JAAR

DONATEUR \íORDEN. U ONTVANGT
DAN TEVENS HET GEHELE SEIZOEN

ONs SCHITTERENDE CLUBBLAD'DE
Z\íART \íITTEN'. AANMELDEN KAN BIJ

BINNE OOSTERBAAN TEL. ó317ó8. BENT

U AL LID OF DONATEUR? GEEN PRO-

BIEEM! ER IS TEVENS EEN CLUB VAN
HONDERD VOOR DE ECHTE V.V.OLDE-

BOORN FAN.

VIDEOBANDEN V.V. OLDEBOORN.

De vv. Oldeboorn is in het bezit van de
volgende videobanden. Mochten jullie
dezevideobanden thuis eens rustig wil-
len bekijken, neem dan even contact op
met ondergetekende.

* 
."Yoorzeï op maat" Veld afgekeurd, wat

nu? (nanenaktiviteiten binnen de club)

* "Techniek in voetballen"
4 ïegen 4 variaties. Leermiddel
bij uitstek.

* "Jeugdvoetbal"
Van doel tot doel. Diverse spelsituaties.

* "Coachen van jeugdvoetballers"

Zeister visie ín theorie en praktijk

* "Jeugdvoetbal"
Trainen van jeugdspelers

! "Keeperslraining van A tot Z'
Alle vormen van keeperstrainen

TRAININGEN B-SELECÍIE.

ln de periode van 11 okt. Um 19 dec.
wordt er nietmeer op vrijdagavond
getraind door de B-selectie. Dit in ver-
band met de jeugdvoetbaltrainerscursus

die vrijdag's in Aldeboarn plaatsvrndt.

Deze trainingen worden in deze periode
verplaatst naar de donderdagavond van

90.00 tot 21.00 u.

M.i.v. januari 1997 wordt er (waarschtln-

lijk) weer normaal op vrijdagavond
getraind. '

ln dezeperiode zijn er dusde'yolgende
trainingsmogel ijkheden,
Dinsdag 20.15 - 21.30 u. ..

Woensdag '20.00 - 21.00 u,
Donderdag 20.00 - 21.00 u. ;l .

Piet Tijsma. :ri

TíIJ FELICITEREN IN DECEMBER

Hindrik de Jong 3 december .11 jaar

Siete Veenstra B december 21 jaar

Sietze Bergsma 8 decemóer '38 jaar

Chantal Keekstra 9 december '11 jaar

Johan Fokkema 9 deceÀóer '33 jaar

Sipke Vink 13 decènber'3_'1 jaar

Sander vldYelde 15 december 15 jaar

Roel NieLrwland 17 december'81 jaar

H.Nieuwland 20 dec.ember 44 iaar
Jan Wilkens 24 december 1.9 jaar

Agenda v.v. Oldeboom ia:.

Víjdag í5 nov.
Jeugdvoetbaltralnercursus KNVB. 1 9.00-
29.00 u. Sportcomplex v.v. Oldeboorn.

Vrijdag 22nov.
Jeugdvoetbaltrainercursus KNVB.'1 9.00-
22.00 u. Sportcomplex v.v. Oldeboorn.

Zaterdag 23 nov
Jeugdvoetbalinstuif v.v. Oldeboorn voor
jeugd (niet leden v.v- Oldeboorn) in de
leeftl)d van 5-7 jaar. 14.00 u.Sportcomplex
Oldeboorn. Alle kinderen in deze leeftUd
ztjn welkom. Sportkleding meenemen.
lnformatie bij Jan Nijdam te|.631936.

Zaterdag 14 dec.
Jeugdvoetbal instuif v.v. Oldeboorn (zie
23 nov.)

Zaterdag 28 dec.
Douwe Venema toernooi te Akkum.
Aanvang 18.00 uur.

Zaterdag í í jan.
Feestavond v.v. Oldeboorn. Nadere
benchten volgen.
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Vergaderschema v.v.Of fl eboom.'

Dinsdag 26 nov. Dagelijks bestuur
Overleg jeugdtrainers

Donderdag 28 nov. Jeugdcommissie
Dinsdag í0 dec. Algemeen bestuur

Overleg sen i oren I ei ders
Donderdag 19 dec.
Dinsdag 7 jan.
Dinsdag í4 jan.
Dinsdag 2í jan.
Iíoensdag 22 jan,
Dinsdag 28 jan.
Donderdag 30 jan.
Dinsdag 4 febr.
Dinsdag 11febr
Dinsdag í8 febr.
Dinsdag 25febr,
Donderdag 27 febr.
Dinsdag 4 maart
Dinsdag í Í maaÉ
Dinsdag í8 maart
Dinsdag 9.5 maaÉ
Donderdag 27 maart
Dinsdag í april
Dinsdag 8 april
Dinsdag í5 april
Dinsdag 92 april
Donderdag 24 aprtl
Dinsdag 29 april
Dinsdag í3 mei

Jeugdcommissie
DagelUks bestuur
@erleg sen ioren le i ders
Algemeen bestuur
Jubileumcommissie
Overleg jeugdtrainers

Jeugdcommissie
Dagelijla bestuur
Ov erleg sen i oren I ei ders
Algemeen bestuur
Overlegjeugdtrainers
Jeugdcommissie
Dagelijks bestuur
Overleg suniorenleiders
Algemeen bestuur
avzrleg jeugdtrainers

Jeugdcommissie
Dagelijks bestuur
Overleg sen iorenlei ders
Algemeen bestuur
@erleg sen i orenl ei ders
Jeugdcommissie
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
Ovedeg sen i oren lei ders

Dinsdag 97 mei Dagelijks bestuur
Donderdag 29 mei Jeugdcommissie
Dinsdag íó juni Algemeen bestuur

FOTO'S IN KANTINE.

Er hangen nog steeds foto's van heï seizoen
199511996 van alle teams in dekantine. Deze

foto's kunnen nog worden bijsteld op de bestel-
lijst die bij de foto's hangt. Brjbestellen kan nog
tot 1 december 19961!llHet is de bedoeling dat
we ook dit seizoen van alle teams weer een foto
gaan maken.

WI ND'ACKS V.V. OLDEBOORN.
Er kunnen anenlueel wederom windjacks met de
opdruk "v,v. Oldeboorn" worden besteld (wcar-
schijnlijk de laatste keer). Er bleken toch nog
enkele mensen belang te hebben bij zo'n schitte-
rend jack. Vanaf heden is er dan ook weer de
mogelijkheid om in te lekenen. 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 zewor-
den afgehaald (een ieder mag later wel aan mij

betalen). Er zijn overigens nog steeds mensen

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

Piet.

Elftal
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Ufrt de bestuurskamnefr "*

ZATERDAG 28 DECEMBER í99ó DOUWE VENET^ATOERNOOI

Het is al weer voar de9ekeer, maar nog steeds blijkt het ieder jaar weer
een groot succes, het Douwe Venema zaalvoetbal toernooi. Teams die
minimaal urt ó en maximaal uit 9 penonen moeien bestaan, kunnen zich
voor 7 december aanstaande opgeven bij: Harm Oosterlcaan, tel ó31ó05,

Jan v/d Woude, tel 6317V2, Johan ïjsma , tel 631921. De inleg bedraagt
15 gulden per team. Dus formeer eenteam en geef 1e zo snel mogelijk
op.De commissie

P.P.van der Feer Bokaal.

Naam

S.Bergsma

J.Meesler
J.Stulp
B.Oosterbaan
S.Veenstra

C.ReiGma

H.Ament
M.Hiemstra
P.Poepjes

K.Mulder
W.van Kalsbeek
A,Faber
B.Voolstra
W.Jager

A.de Visser
R.Jelsma

J.Hoekstra
J.Klompmaker
J.v/d Vlugt
M.Hassan
B.Haspels
D.!íesterhoven
H.Nieuwland
M.Hoekstra
H.Veerman
W.Huisman
Joh.Poepjes
E.Quaná
H.Nieuwenhuis
J.Akkerman
J.\íitteveen
J.Bethlehem
D.Valk
R.Dijkstra

J.Hermanides
N.Akkerman
K.Veld



Ufrt de bestuurskamner
VOETBALVELDEN VERBODEN TERREIN ! I I

Met ingang van heden ziin óeidrcvoetbalvelden verboden terrein voor een iederdie buiten de wedstrijden/trainingen om hier een
balletje willen trappen. Deredenen hieryan zijn dat met name de jeugd zljnlhaar verantwoordelijkheden niet kent. ïelkensweer
blijkt dat men de doelnetten naar beneden haalt, en nietweer omhoog hangt. Ook laat men steeds meer rotzooi slingeren op en
rond de velden. Met name in de dug outs is het vaak een chaosll Daarnaast laat de toestand van de velden het momenteel niet
meer Ïoe dat ze extra worden belast. Het bestuur zal er dan ook strenger op taezien dat e.e.a. wordt nageleefd. Bij overïreden
van deze regels zal het bestuur onmiddellijk overgaan tot het nemen van sancties.
\íil de jeugd nu buiten de wedstrijden/trainingen om we I een ballelle trappen, dan mag men gebruik maken van het trainingsveld.

het bestuur.

WIL JE VRIENDJE OF VRIENDINNET'E OOK tID ï(/ORDEN VAN DE V.V. OTDEBOORN? DAT KAN ALTIJDI! AANMELDEN KAN BIJ
BINNE OOSTERBAAN DS. NIEUWOLDSTR. í2 IN ALDEBOARN TEL. ó3í7ó8.

ER LIGGEN OOK AANMELDINGSFORMULIEREN IN HET BURO IN DE BESTUURSKAMER.

KOM GERUST EENS KIJKEN OP EEN TRAINING OF BIJ EEN !íEDSTRIJD.

VERDERE rNFORÀrAflE: JAN NTJDAM IIEUeOLORZITTER) TEr. 63í93ó

VOETBALINSTUIF VOOR JEUGD IN ATDEBOARN.

Zaterdag 23 nov. a.s. organiseert de jeugdcommissie van de v.v. Oldeboorn voor de derdekeer dit seizoeneen voetbalinstuif voor
alle kinderen in de leeftijd van 5 Vm 7 jerir. Al deze kinderen (die nog geen lid zrjn van de v.v oldeboom) hebben reeds persoon-
hikeen uitnodiging van de v.v. Oldeboorn ontvangen (waavan er op 26 okt. reeds '10 spelertjes aan de eerste instuif hebben deel-
genomen). Het is de bedoeling dat er bij voldoende deelname éénkeer in delwezweken op zaterdagmiddag van 14.00 u tot 9
'1 5.00 u. door Douwe Hein Akkerm an en Sietze Akkerman voetbaltrainin g aan deze jeugd zal worden gege'/en, zodal deze spe-
lerslspeelsters 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 zijn
vergeten uit te nodigen, dan kunt u alsnog contêct opnemen melonze jeugdvoorzitter Jan Nrjdam ïel. 631936, of kom gewoon
langs op zaterdagmiddag 93nov. a.s. om 14.00 u. Voor en na de training zal de jeugdcommissie er zorgvoor dragen dat erveilig
kan worden overgestoken over deweg. De ouders zijn uiteraard ook van hafte welkom . Dekoffie staat klaarl Geliane dekinderen
sportkleding/voetbalschoenen/sportschoenen (voor dezaal)enevenlueel douchekledinSmeetegeven. Er is na detraining even-
tueel gelegenheid om te douchen.

Jeugdcommissie.

P.S. Er zijn in de kantine nog diverse voetbalschoenen voor de kleinste jeugd verkrrjgbaar, zodat u waarschrlnl ijk geennieuwe voet-
balschoenen hoeft te kopen. Ook doen wij hierbij een óeroep op een ieder die nog voetbalschoenen heeft liggen, en deze nieï
meer gebruikt.We proberen zoveel mogelijk lweedehands voetbalschoenen in te zamelen, zodat met name de jeugd geen nieu-
we voetbalschoenen hoeft te kopen (soort omruilsysteem). Dzze schoenen liggen in de bestuurskamer. Vraag er gerust naar.

VOETBALINSTUIF V.V. OTDEBOORN VOOR ALLE JEUGD UIT ALDEBOARN IN DE LEEFTIJD 5 T/M 7 JAAR.
ZATERDAG 23 NOV. EN ZATERDAG 7 DEC.

LOKATIE: VOETBALVELD V.V. OLDEBOORN
AANVANG: í4.00 UUR (TOT í5.00 U.)
INFORMATIE: JAN NIJDAM TEL. ó3í936
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T(/EDSTRIJ DPROGRAMÀTA W.OLDEBOORN

BIJ TWIJFEL OVER AFGEIASTING ALTIJD EERST DE LEIDER

BEILEN, DAARM DE WEDSTRIJDSECRETARIS (AANGEZIEN

DEZE |áATSTE ANDERS EEN'TELEFOONOOR" KRIJGT ll).
ïíAARVAN AKTE.

Kl.tvB.tNFoLtJN (D|VERSE |NFO VtA CASSETTE). 05í3-
óí8998

ZATERDAG íó NOVEMBER
47850 oLDEBOORN 81 - \íWS 81 19,00
53522 GAVC C1 - OLDEBOORN C1 i9.30
83981 OLDEBOORN DA1 - JUEBEGA DA1 14.00

5ó82ó GORREDUK D1 - OLDEBOORN D1 11.00
óó188 OLDEBOORN E1 . \íZSIPHEIFER E1 11.00

ZONDAG í7 NOVEMBER
1ó9ó3 TFS 1 - OLDEBOORN 1 14,00 C.CUPERUS

27129 LEMMER BENTEX 3 - OLDEBOORN 9 11-OO

27388 OLDEBOORN 3 - DE BLESSET 12.00
27525 OLDEBOORN 4 BLACK BOYS 3 

,12.00

OLDEBOORN 5 IS VRIJ

ZATERDAG 23 NOVEMBER

4785ó ROOD GEEL B9 - OLDEBOORN 81 12.00
53527 OLDEBOORN C1 - D\íP C1 11.00
83284 UDIROS DA1 - OLDEBOORN DA1 14.00
5ó832 OLDEBOORN D1 - \íARGA D1 1O.OO

óó194 D!íP E',l - OLDEBOORN E1 09.45

ZONDAG 94 NOVEMBER

1ó9ó4 OLDEBOORN 'I . DONKERBROEK 1 14.00 B,F.STOBBE

27131 OLDEBOORN 2 - READ SWART 5 11.00
27394 \)íOLVEGA 5 - OLDEBOORN 3 10.00
27531 RENADO ó - OLDEBOORN 412.00
27ó58 OLDEBOORN 5 - FRISTA 1883 ó 10.00

Oefen progra mma V.V.Oldeboom
19 januari \íarge 1 : Oldeboorn 1 14.00
2ó januari Warga I - Oldeboorn 2 14.00

OTDEBOORN Eí . JOURE Eí
We moesten om half elf in de boxs zrjn.
en toen gingen we ons omkleden en toen
begon de wedstrijd en ik was aanvoerder
en ik moest bij de scheids komen
om hem een hand tegeeven
en toen kreeg loure de aftrap
en toen stonden we al rap achter
en toen een paar beste reddings van onse keeper
en toen werdheel snelweer een doelpunt door joure
gemaakt

en ongeveer twee minuten laler weer een doelpunt gemaakt

door
joure en ongeveer een minuut later weer een doelpunt door
joureen toen nog twee doelpunten door joure
en toen was het rust
en to€n gingen we wat drinken
en toen was het tijd voor delweedehelft
en toen mochten wij de aftrap nemen
en naar een paar beste reddings van onse keeper
en toen drie doelpunten door joure
en daarna weer vier doelpunten door joure
en toen was de wedstrijd af gelopen
en toen moesten we penelïie schieten
en dat hadden we met zesvier gewonnen
Enrin Oosterbaan

JeugdversIagen
AKKRT'M Eí - OLDEBOORN Eí
Zalerdag 9ó oktober 1996 moesïen wij tegen Akkrum voetbal-
len. lkwas de aanvoerder.Wespeelden met ongorcer 7-B

man, Er werden vier op wissel gezet. Maar zè mochten de
fw eede helft mee voetba I len, Jarno-Arjen- J ol le werden op
wissel gezeL die andere weet ik niet meer. 10 uur we begon-
nenlespelen lk moest eerstde scheids en dekeeper een
hanclje ge}./en. De spelzrs waren ongeveer een kop kleiner als

mij. \íe dachten dus o dit gaan we makkelijk winnen, niet dus.

Zewaren beter dan ik dacht. lk had een kans gekegen om in
het doel te schoppen maar ik kreeghem op mijn scheenbe-
schermer en ging hij er naast. Dekeeper pakte de bal en
schopte hem weg ê,ênvan Akkum hield hem legen en ging er
vandoor met de bal naar het doel. Jasper zou aanvallen maar
dat was mislukt dus dat mannetje speelde naar het andere
mannetje wat naast hem stond en dat mannetje wat naast hem

stond schoot in het doel. 1-0 voor Akkrum. Dus werden wij
een beelje lwaad en gingen de tweede helft er bove nop. De

tweede helft. Anno schoot de bal naar Arjen en Arjzn schoot
de bal van ó meter af in het doel.1-1. Nog een paar minuten
was het afgelopen. En ja de scheids floot af er werd penaltie
geschoten toen hadden wij met 6-4 - 7-4 gewonnen. lk zei
tegen Henk nu hebben wij een punt erbij. Dat zou je wel wil-
len maar het is niet zo.'l/e moesten douchen. lk mocht in het

scheidsrechter ho(e douchen. Cees riep mij omdat ik het
voetbalshirt in moest lorcren en toen iedereen klaar was gin-
gen we naar huis. Margje de Vries



b{lner,tws van de Redaktfie
4 TEGEN 4 TOERNOOI MEISJES BIJ DE V.V. READ
SïVART.

Op woensdagmiddag 1ó okt. togen we met z,n vijven
(Chantel, Jitske, Karin, Margje en ondergetekende) naar de
Knipe. Enkele weken daarvoor hadden we een uitnodiging
van de KNVB onNangen om in het Í<ader van ,'25 jaar

Damesvoetbal" deel t€ nemen aan een 4 tegen 4 toernooi
voor meisjes in de leeftijdscategorie D-pupillen. Er bleken
uiteindelrjk (slechts) ó meisjesteams deel le nemen, tz
weïen; Oldeboom, Drachtster Boys 1 en 2, Houtigehage '1

en 2 en R\íF. Om 13.50 u. gaf de hoofdtrainer van Read
Swart voor een ieder nog even uitleg van de spelregels. Er
waren op het grote veld 3 veldjes van 20x40 mtr. met
grote (F-goals) uitgezet. leder team bestond uit 4 speel-
sters. De teams hadden g€en keeper. De wedstrrjden
duurden 10 minuten. Er mocht gescoord worden als de
betreffende speelster de denkbeeldige middenhjn gepas-
seerd was. Bij een doelpunt moest de bal bij de goal
weer in het spel gebracht worden, Er werd niá ingewor-
pen/ maêr met de voet de bal weer in het spel gebracht.
En nu komt het....Bry een overwinning kreeg je maar liefst
90 puntenl! Bij een gel'ljkspel Weeg)e alsnog lg punten!
Yoor ieder gescoord doelpunt kreeg je ook nog 1 puntl
Het was dus zaak om naast te winnen, ook nog le zorgen
dat je veel scoorde (dit gold uiteraard ook voor een geli$-
spel > bij 10-10 kreeg je meer punten dan bij 1-'1). En ook
wanneer je eventueel verloor, was het wel belangrrlk dat je
toch probeerdete scoren (deideale gedachte achter het
voetbalspel). Metveel enthousiasme gingen de meíden
de eerste wedstrrjd de arena in. Het bleek echter al vrij
snel dat Drachtster Boys 2 wel vaker 4 ïegen 4 hadden
gespeeld. Ze zetlen onze meiden volledig vast op eigen
helft om zodoende steeds weer snel in balbezit te komen
en dan op de helft van de ons te scoren. Het werd uitein-
delijk 18-0 voor Drachtster Boys 2. Tijd voor e€n ,,pittige"

bespreking. Tehaddèn nu wel gezien hoe het wel moest,
nl. de tegenstander vast zetten op eigen helft en proberen
zo snel en zo vaak mogelijk te scoren. Het slachtoffer
werd dan ook Drachtster Boys 1. Onze meiden wisten in
een prima wedstrijd met 5-0 te winnen, zodat de eersle
25 punten binnen warenl! Trjd voor een consumpïie (hier
had de KNVB helaas niet aan gedacht...). Op naar de kan-
tine en dz laatste wedstrijd nog even doornemen, De
conclusie was dat we zo door moesten gaan, dus op de
helft van de tegenstander voetballen, zodaï je direct kon
scoren. Na deze onderbreking wachtte Houtigehage 2 ons
op. Het werd een bloedstollende wedstrijd, waarin we
helaas net aan het koltste eind trokken, 2-3 verlies, Helaas,
pindakaas, maar wel weer I punten bij het totaal opge-
teld. Wederom 10 minuten rust om ons voor teóereiden
op de wedstrijd tegen Houtigehage 1 . Deze bleken toch
iets sterker dan hun voor5angers. Er werd pittig gestreden,
maar uiteindelijk het onderspit gedelfd en metl-3 verlo-
ren, mêar...
weer Spuntenll Tijd voor overleg. De laatste wedstrijd
wilden de meiden nog eens alles uit de kast halen
(ondanks daï ze a I redel ijk vermoeid waren ). Helaas.... R\íF
(een vereniging met een gotreldige "vrouwenafdel ing")
liet van illussie geen spaên heel. Heltoernooi werd door
onze merden met een B-0 nederlaag afgesloten. Moe,
maar zzker voldaan, gingen ze douchen en konden de

rekenmachines hun werk gaan doen. Na het douchen mochten
we vdn iitske haar vader allemaal nog een consumptie nutti$en ;

(waarvoor nog bedankt) en werd de eindstand bekend
gemaakt. We waren met 30 punten vijfde geworden, maar had-
den bovenal een schitterende, maar vermoeiende, middag
gehad. De conclusie van dit toernooi was wel dat de spelvorm
4 tegen 4werkelijk een schifterende voetbalvorm is, waarin niet
allezn veel gescoord wordt, maar waari n ook ontzette nd veel
balcontact is. Bovendien komen alle technisèhe en taktische
aspecten in deze vorm aan bod (bU balbezit de gehele ruimte
gebruiken, bal op helft van de tegenstander zien teveroveren,
goed passen, veel balaannames, snel omschakelen van balbe-
zillóalverlies en andersom, elkaar goed coachen etc. etc.)
Kortom, deideale voetbalvorm, waarin we binnen onzevereni-
ging mijns inziens binnenkort ook mee aan de slag kunnen
(moeten).

Piet.

MEISJESTOERNOOI WOENSDAG 1 6-10.96
We vertrokken om 13;15 naar read swart te knipe met chantal
karin margje en ik [jitska], piet lcwam ons ophalen de clubs waar
w e tegen moesten waren houtenhagen, d rachster-boys,en R.W, F.

het was een 4tegen 4 toernooi dus er waren ó ploegen de spel-
regels gingen zo een gewonnen wedsttrijd kreege0 punten bij
een geltjlspel Weegje 10 punten en voor elk doelpunt 1 punt
we hebben er 4van de 5 hebben weerverloren en 1 gewon- 9
nenwe werdden 5de dit was vanwese het 25 jarig bestaan van
het dames voetbal het was verder erg leuk.
Jitske v/d Krieke

DAMESTEAIVI V.V. O LDEBOORN ZOEKI VERSTERKT NG.

Het damesteam van de v.v. Oldeboorn zoektter versterkingiuit-
breiding van haar selectie enkele sportieve dames die zinhe6-
ben om zaterdag's lekker een balletje te trappen in competitie-
verband in een gezellig team. Leeftijd vanaf 14 jaar. Een ,,nadeel',

zou kunnen zijn dat er op maandag en woensdagavond wordt
getraind. Een voordeel daarintegen is dat de sponsor (Cafe
Moeke de Bruin) gratis consumpties ter beschikking stelt wan-
neer er wordt gewonnen. lnlichtingen kunnen worden verkregen
bU het bestuur van de v.v. Oldeboorn tel. 05óó-ó318ó0. : .



Eerste elftal
01 1.S.C.1890

09 Sparta59
03 Terschelling
04 Udiros
05 Haulerwrjk
Oó TFS

07 Oldeholtpade
08 Oldeboom
09 Ost'78
10 Langezwaag
'11 Boornbergum
12 Donkerbroek

Tweede elftal
01 Joure 5

09 de Blesse 3

03 FFS 9

04 Oldeboorn 2
05 Renado 3

06 HeerenveenT
07 Oldeholtpade 3

0B Mildam 4
09 Read Swart 5
10 Nieuweschoot ó
11 Lemmer Bentex 3
12 Oosterstreek 4

8-22
9-22
9-1 B

9-17
9-1 3

9-1 3

9-12
9-11
9-B

9-8
9-5
B-0

7-21

8-1 I
B-1 ó

8-í5
ó-1 3

B-1 1

B-1 0
7-9
7-1
7-3
7-2
7-1

Derde elftal
01 Joure 7 B-20
02 de Blesse 7 B-11
03 Oldeholtpade 5 6-16
04 \íolvega 5 7-15
05 Nieuweschoot 8 8-15
0ó Renado 5 7-9
07 de \íesthoek 4 6-7
0B de Blesse 6 8-7
09 Ruinerwold 4 4-6
'10 Akkum 5 B-ó

11 FFS 3 1-3
í2 Oldeboorn 3 7-O

0ó Sneek BP ó 5-7

07 Joure 9 5-ó
0B Mlo/'29 4 5-6
09 Warga 4 1-6
l0WZSlPheifer I ó-0

Dames elftal
01 Heerenveense B. 1 6-18
02 Udiros 1 7-18
03 Aengwirden 1 l-16
04 Read Swart I B-1ó
05 Sport YereenI l 6-12
0ó Jubbega 1 5-9
07 Oldeboorn í 7-6
0B Nieuweschoot 1 l-4
09 FFS 2 7-4
10 Neerenveen 2 ó-3
1'1 DWP 1 ó-0

Zaalvoetbal
01 Heerenveense 8.3 ó-1ó
09 Gonedijk 2 5-11
03 Noord Hebo St.4 4-9
04 GAVC 7 5-B

05 Frs 1 s-ó
0ó de Griffioen 3 5-ó
07 Spikerboor I 6-6
08 Apollo-Eng. í 6-6
09 Noord Hebost.5 4-5
l0lrnsum 2 6-4
'11 Nieuweschoot 2 4-3

04 !íaga Dl
05 Akkrum D1

0ó Blue Boys D1

07 Iijnje D1

0B Wolvega D2

09 Boornbergum D1

10 Jubbega D1

í í Oldeboorn Dí
12 THOR D1

E-Pupillen
01 ONS E1

02 Joure E1

03 Heerenveense B. E1

04 tsc 1890 E1

05 WZS/Pheifer E1

0ó Nieuweschoot E1

07 Heerenveen E1

0B Akkrum E1

09 GAVC E1

10 lrnsum E1

í 1 Oldeboom Eí
19 D\íP E1

B-18 55-30
B-18 47-25
8-12 35-41
B-9 33-40
B-9 21-45
8-ó 23-49
8-ó 8-ó5
8-3 8-ó5
B-0 1-106

B-24 96-12
8-91 90-B

8-91 Bt-11
7-18 86-4
7-15 60-11
8-'13 39-26
8-7 20-20
B-7 18-79
B-ó 22-108
7-2 10-90
8-2 9-77
B-1 5.8ó

Standem V"V" @ildqboorn
16-14
12-11
9-19
16-29
B-35

35-ó
45-s
33-1 ó

25-7
1l-93
19-13
8-íó
20-2s
9-29
12-22
0-ó1

51-13
35-',1'1

11-12
24-11
23-27
16-28
22-28
25-39
14-1s
16-43
12-22

33-1 1

51-10
53-1 B

17 -11

26-28
97-29
13-31

1'l-91
7 -44
4-39

24-7
3s-1 3

31-13
31-11
91-16
12-16
23-96
16-18
10-22
13-29
9-21
9-42

49-9
41,13
36-16
15-11
19-10
20-22
14-29
1B-1ó

16-97
1s-44
19-26
5-37

3t-8
34-8
11-5
23-19
24-14
13-17
11-11
'15-28

11-11
B-20
12-29
ío-45

B-Juníoren
01 Akkrum 81

02 !í\ís B'1

03 \íarga 81

04 Frisia 1883 83

05 Mtv99 81

0ó ryc 82

07 Rood Geel 82

08 Oldeboorn B'l

09 Blauw !íit'34 83

10 Heerenveense B

ó-18
ó-1 s
7 -15

5-9
ó-B

6-l
5-ó
6-6
5-1

83 ó-0Vierde elftal
01 GAVC 4
02 Sneek BP 5

03 Frisia 1BB3 5

04 Black Boys 3
0s LSc 1890 4
0ó Oldeboom 4
07 Nrcator 4
0B Renado ó
09 lrnsum 3

10 Joure B

ll WZSlPheifer 6
19 Warga 3

Vijfde elftal
0í Oldeboorn 5
02 tAC Frisia 1BB3 ó
03 Akkrum 4
04 Terschelling 9

05 lrnsum 4

B-20 59-20
8-20 2l-7
B-19 2B-7

B-15 35-24
8-13 35-25
8-í3 í5-í5
8-10 16-19
B-10 1B-32

B-B 92-22
8-4 9-41
8-3 3-3ó
B-'1 14-33

8-í8 30-B
6-16 26-7
ó-15 28-8
6-9 15-11

B-9 16-34

D-Pupillen
0'1 Udiros D1

02 Gonedtlk D1

03 GAVC D1

B-24 111-s
B-21 82-11

B-18 50-17

C-Junioren
01 Akkrum C1 B-24 7l-1
02 Aengwirden C1 8-18 59-10
03 Read Swart C1 B-1ó 38-13
.04 GAVC C1 B-15 46-29
0SHeerenveense B. C2 8-15 31-26
06 JoureC2 7-14 31-14
07 Oudehaske C1 B-14 93-18
08 lrnsum C1 B-13 40-11
09 D\íP Cl 7-3 12-34
10 LSC'1890 C3 B-3 ó-óB
11 Sneek BP C2 B-1 7-50
í9 Oldeboorn Cí 8-í 6-96



Jeugdversl,agen
OLDEBOORN Cí . JOURE C9

Half elf mo€sten wij in de box zijn'want we moesten tegen de
Jourg spelen. We speelden best wel goed in de eerste helft.
Het stond heel lang 0-0, maar laler werd het 0-'1 en dat was
we ljammer. En 2 ó 3 minuten later kwam er weer een goal en
toen rust, dus de ruststand was 0-2. De eerste helft waren
Superman Frederik, Dennis, Nico, Robbeft en René eruit en de
tweede helft gingen Gysbert, Maarten, Johannes, Ate en Bouke
Paul eruit. ïoen heb ik gedoucht en toen ikweer bry het voet-
bollen kwam stond het alweer 0-4. De eindstand was helaas ,

0-11. Bouke Paul l(cefstra

AKKRUM Cí - OLDEBOORN Cí
Op een herfstachtige dag in oktober moesten onze C's op de
fiets naar Akkrum. Dat niet iedereen blij was met dezeverfris-
sende fietstocht, bleek uit het feit dat ondergeïekende uit zl.1n

bed moest worden gelicht (geschreeuwd). (ls dit misschien
ookeen taakvan onze "Doarpsomropper"??). Na een fiets-
tocht door prachtig natuurschoon, lcwam het hard aan dat we
Akkrum bi nnenfietsten. Op het sportcomplex aangekomen,
kregen wij te horen dat de wedstrijd + 20 minuten later zou
aanvangen. Om 5 voor half twaalf begon dan eindellk de
wedstrijd, die eigenlijk nooit een wedstrijd zouworden,
Akkum was doodgewoon veel te sterk. Het werd 29-1, me|
de kanttekening dat de Boarnster eer gered werd door Jelmer
Beimin. Maar gauw vergeten en wol'rjk en met goede inzetver-
der gaan.

Johan Íjsma

LSC í890 4 - ATDEBOARN 4

Zondag 20 oktober vertrokken wij om '1 'l ,00 vanuit de kantine richting
Sneek om daar tegen het plaatselijke LSC te voetballen. Eenmaal aan-
gekomen werd er eent'in de kantine een ba(e genuttigd. Na het
omkleden en intrappen kon de wedstrijd beginnen. Na een mooie
openingsfase ging de wedstrrjd qua kansen op en neer enwerden
mooie kansen van beide teams niet benut. Zo óleef hel0 - 0 tot êan

de rust. Na de thee ging de wedstrrjd qua kansen geh1k op. Na onge-
veer 1Q minuten te hebben gespeeld werd op links een mislukt

afstandsschot van Sipke Vink per ongeluk geraakt door \íilco Vin(
die de bal bij .Jente Nintendo deed belanden en hier uit koppend
kon scoren 0 - 1 in het voordeel van Aldeboarn. Ook na dit doelpunt
gingen de kansen op en neer. ln de volgende aanval kreeg Cor Mulder
de bal van ian Meester toegespeeld en scoorde met een mooie
schijnbeweging 0 - 2 voor Aldeboarn. Na dit doelpunt werdide
tege nstander sterker en kregen veel kansen en hieruit werd gescoord
door LSC 1 - 9. Na een benauwde laatste 5 minuten floot de scheids-
rechter af en gingen wij met 3 punten huiswaarts.

FRISIA í883 5 - ALDEBOARN 4

Zondag 27 oktober vertrokken wij om 10.00 uur vanuit de kantine

richting Leeuwarden, daar wachtte ons wedstrijd tegen
Frisia. ln een vreselijk hondeweer begonnen we aan de wed-
stnjd. De wedstrijd ging gelrjk op maar de eersle kans was
voor Willem van Kalsbeek, maar die onbenut liel. Onze tegen-stander
had het geluk van de wind mee en scoorde 1 - 0. HierbU lietenwe
het niet zillen en bracht Willem van Kalsbeek na een mooi ëên twee-

OTDEBOORN Cí - OUDEHASKE CÍ
Om half negenverlrokken we uit Oldeboorn. Naar p5 minuten
rijden kwamen we Oudehaske aan. Toenwe ons om hadden
gekleed werd ons de opstelling verteld. Toen gingen we ons
warm lopen. Oin lwart over negen begon de wedstr|d.
Scheidsrechter Blankenstein had de gele en.rode kaarten bij
zich. Die wr1 niet mogen hebben. Al gauw in de wedstrijd
lwamen we met '1-0 achter. Als wij de bal in bezit hadden
kwamen wij niet verder dan de middellijn. Door wat fouten
kwamen we met g-0 achter, en vlak daarna rnet 3-0,achter.
Toen kregen wij een kans over de linkerkant, lkprobeerde de
achterlrjn te halen en voor le zeften. Maar ik zag niemand vrij
staan. De bal werd van mij afgepakt. En naar voren geknaÍt een
van hun pakte de bal en kegelde hem in de goal. Met de rust
stonden stonden we met 4-0 achter. Na een ba(e thee gingen
we er wee( tegen aan. Maar het wou niet echt en daar profi-
leerde Oudehaske van. En lcwamen ze met 5-0 voor. Detwee-
de helft ging het beter meï ons we kregen kansen. Maar met
ons wou het scoren niet en met hun wel. Zo kwamenwe meï
ó-0 achter, Toen werd de bal legen de hand van Ate aan
geschoten. Zekregen een penalty. Op de paalwrl dachten
mooi want het was een onïerechte penalty. Even later haalden
Jelmer B. en Franke een speler onderuit weer een penalty.
Deze zat. Zo verloren we mel T-0. Johannes Watzema

lje met Jan Meester de stand weer op gelrlke hoogte. Beide ploegen
creëerden vele kansen maar hierult werd niet gescoord. Toen was het
rust en kon er theeworden genuttigd. Na dit smakehyke bakje begon-
nen we aan de tweede helft en het was nog steeds hondeweer. De
tegenstander begon sterk aan de tweedehelftenkregenveel kansen.

Een van de spaarzame kansen die wrj kregen gebeurde het volg€nde
!íillem van Kolsbeek ging op rechts goed door op dekeeper maar
werd door de keeper in het strefschopgebied onregelmentair afge-
stopt dus denk 1e "penalty" maar ne€ hoor, de ,,sche idsrechter zei dat
dekeeper de bal speelde. Na ongweer 25 minuten te hebben
gespeeld was Frisia via links in de aanvol en werd er door een speler
van het zelÍde trisia Hands gemaakt in ons strafschopgebied waaruit
een doelpunt wordt gescoord. Dus hierop wordt gevlagd maar de
scheidsrechter keurt het doelpunt goed. Na een klejne aarzeling van
de scheidsrechter komt deze op de grensrechler toe wordt he m het
verhaal uitgelegd, maar het mocht niet baten dus 2 - 1 voor Frisia. Dat
was voor een aantal spelers en *'grensrechter genoeg om niet meer
verder le spelen. Maor na een rust van ongeveer een 10 minuten ,,,'

werd er onder protest verder gevoeïbald(zonder gre nsrechter). ln

het ladtste lcwartier kregen óeide ploegen nog diverse kansen maar
hetbleef 2 - 1 in het voordeel van de thuisclub.
Grensrechter Gerke van lGlsbeek

ALDEBOARN 3 - RUINERWOLD 4
Ondanks het slechte weer moesten we toch weer aantreden. Met
diverse gastspelers nl. Jeroen,\Xlielze en Henk Mug werd aan de
wedstrijd begonnen. Na diverse glUpartuen wist de tegenstand€r
toch te scoren en werd het 0-1. Maar toen lcwam de ommekeer door

Senfi@renversIagen



Senfr@rerDversIagen
een perfecte uittrap van dekeeper Jeroen kon Hassan de bal keurig

in de goal van Ruinerwold koppen,, dus 1-1 . Vlak hierna scoorde
Ruinewold weer maar dezewerd afgekeurd omdat er iemand bui-
t€nspel stond maar zehadden nog steeds hoop ( teveel dus).Ze
maakte dus wij snel nog een goal die wel werd goedgeheurd. Hierna
gingen we mel ons natte ploegje de rust in, De lweede helft. Het was
aan het begin 7o goed geregelt dat we nu tegenwind hadden. Fout
dusll! Hier kon ons bijelkaar gezocht team dus niet tesen. Het beon
keihard lercgefien (goals dus). Al gauwwas het 1-3 en ons bijelkaar
gezocht bridge team begon Henk te missen (die was gewisseld). De

regenhield maar niet op.....1-4. Bij Ruinerwold steeg de moed
omhoog en bij ons ln de natte schoenen 'l-5, Dit vond meneer de
schijts wel g€no€g dus hij floot (gelukkig) af. Al met al hebben we
toch wel een goede wedstrrld gespeeld enveel complimenten voor
onze keeper..De derde he |ft. \íij zitten nu dus nog niet te eten madr
te drjnken en over de wedsfijd wordt niet meer gesproken maar
geschrwen. Onder het motto "volgende keer beter,,. Henk en !íibe

Yr'AT IS VOETBAL?????

OTDEBOORN í - BOORNBERGUM í
Voetbal wat is dat, er wordt veel over gesproken. ledereen heeftwel
een mening, de éën zegt zo de ander weer zo. Ook wij de jongens

van het eerste lullen over voetbal de ene een paar uur, de ander een
dag en sommigen de hele week. Er wordt veel getraind, veel tijd in
gestoken, veel gepraat. Er wordt gepraat over mentaliteit, conc€ntrd-
lie, inzet, beleving enveel meer vên deze dingen.
*ledereen zit er bij en krlkt er naar, het bord wat in de bestuurskamer
hangt en wdar onze trainer al deze dingen uitvoerig uitÍegd.
*ledereen ziï er ói1en kijkt er naoq de trainer deze stêat naast het
bord, deze man legt alles perfect uit, kan niet beter
*ledereen zil er bij en kijkt er naar, het bord, de trainer, en alles wat er
om heen gebeurd.

'ledereen ziï er 6ij en krlkt er naar, iedereen snapt het want er zijn
geen vragen.
*ledereen is er en voetbalt er naar, tenminste 80 minuten dan wordt
het bord, de gesprekken, het trainen en alles daar om heenvzrgeten.
*ledereen staat er bij'en kUK e( naa"' wordt wakker, dehele week lul-
len en trainen, één wedstrijd duurt 90 minuten, wat zijn 90 minuten
in éënweek?????

90 minuten lin:

Concentratie-+-+-+-+-+opbrengen
lnzet-+-+-r-+-)-)-)-r-)-+-+-rtonen
MgftêIlei!-+-+-.>-+-+-+tonen
Aft oraken -+-+-+-)-+-)-+-rnakom en

Belevi nq +-+-+-+-+-+-)-+-+hebben,doen

DIT GETDT NATUURTIJK VOOR AttE SPELERS.,

DAT IS VOETBAL, STA OP EN DOE HET.

Jan v/d Woude

Aldeboam4-jirnsum3
Zondag 2 november moesten we om 12.00 uur aantreden tegen
str€ekg€noot Jirnsum. Eenmaal te zijn aangekomen op het veld, kon
de wedstrijd beginnen. Het was Jirnsum die in de beginfase het
gevaarl'rjkst was en na 10 minuten een 0 - 1 voorsprong nam. Maar
niet getreurd, ook Aldeboarn kreeg kansen genoeg,

\í. Vink ging goed door op e€n pass van W, van Kalsbeek maar

schoot net naast. Na ongeveer een half uur te hebben gespeeld ging

!í. van Kalsbeek goed door op links na €erst de tegen-stander d.m.v

een schouderduw uit te schakelen en een goed schot te lossen op
de goal, de keeper kon de baÍ niet klem vast pakken, waardoor J.

Meester via een rebound de bal in de korte hoek schoot en de stand
weer op'l - 1 bracht. De kansen bleven op en neer gaan mêar er tot
de rust niet rneer gescoord. Na een bakje thee te hebben genuttigd,
begonnen wij met volle moed aan de tweede helft. \íe moesten nu
tegen de wind in voetballen. Na 10 minuten bracht J. Meesler de
stand op 2 - 1 in het voordeel von Aldeboarn. Dit moesten we zovol
zien te houden. Halverwege detweede helft werd Jirnsum sïerker, en
kregen vele kansen, maar door goed keeperswerk van onze keeper 11.

Vink gelukte dat niet. De volgende aanval van Jirnsum ging over
rechts, de voorzet werd niet goed uitverdedigd, zodat Jirnsum kon
scoren €n de stand weu op g - 2 bracht. ln de volgende aanval via ,,

links kwam er eenvoorzel precies brj J. \)íittween in de voeten en de
bal afschoof naar C. Mulder die de bal vevolgens beheerst langs de
keeper schoot en zo de stand op 3 - 2 bracht in het voordeel van
Aldeboarn. Dit werd echter niet meer uit handen gegwen en dus
weer 3 belangrijke punten rilker. Gerke van lGlsbeek

Apollo Eng. - Griffioen 3
Maandag 4 novemóer vertrokken wr1 om 20.25 uur richting Akkrum
om daar aan te treden tegen Griffioen uit Oosterwolde. Eenmaal aan-
gekomen bleek dat er geen scheidsrechter was(net als de vorige
keer). Maar S. Landstra bleekóereid dit even op te lossen door zelf
te flulten. De wedstrijd was nog mdar net begonnen of p. poepjes

schoot de 1 - 0 binnen, goed begin zou je zeggen Even later werd
€en fout in de verdediging afge-
straft door P. Poepjes 2 - 0. Ook de tegenstand er krilgen een paar kldy
ne kansjes, maar die worden goed gestopt door onze keeper. Hij
gooit de bal snel naar voren enweq P Poepjes dle verwoestend uit-
haalt en de stond 3 - 0 biengt. Daarna scoort Griffioen en wordt het 3
- 1(wen benauwd), hier weel
P Poepjes wel raad mee en brengt de stand weei" op 4 - 1. De eerste
25 minuten zaten erop. ln detweedehelftwerd er ge-
scoord en weer door P Poepjes 5 - '1 . Daarna deed ook de legen-
stander wat Ierug en scoorden 2 maal en zowerd het nu 5 - 3. Maar
daar was P Poepjes weer en maakte er ó - 3 van.
ln de volgende aanval van Griffioen pakt onze keeper J. v.d. Heide
bal buiten de cirkel in de handen wat hem 2 minuten straftijd ople-
verde. Dus moet B. Oosterbaan even als keeper fungeren. Hierna kon
Griffioen door een man meer situatie
tegenscoren 6 - 4. Even later was hetweq p poepjes die scoorde en
de stand op 1 - 4 bracht. Maar ook onze tegen-
stander deed aan dit doelpunten fest|n mee en bracht de spenning
terug tot 7 - 5. Het wordt misschien eentonig maar ook de laatste
goal werd gemaakt door P Poepjes 8 - ó(die ook nog een tijdstraf van
I minuten kreeg wegens ruw spe l). Het werd nog 8 - ó, moar de
overwinning werd niet meet uit handen gege\ten dus weer 3 puntjes.
Gerke van lGlsbeek

INLEVEREN !íEDSTRIJDVERSTAGEN.

Om ons clubblad in stand te houden is het van groot belang dat we
allemaal de wedstrijdverslagen inlweren. \íord je door je leider aan-

Sewezen om een verslag te schrijven, lever dit dan ook z.s.m. in. Dit
kan bij Horm Oosterbaan Swettebuorren 29 of in de bestuurskamer in
het vakje van Oldeboorn 1 (staat op het buro).



Spelregqls
SPELREGELWEDSTRIJD JEUGD V.V. OTDEBOORN ZATERDAG í9
oKT. J.L. Bij iedere vraag is er éën goed antwoord moge l1'k. Vul op je ant-

woordenblad een a, b of een c in.

Qp zaterdag '19 okt. j.l. organiseerde de jeugdcommissie van de vv
Oldeboorn deeersïespelregelmiddagvoor alle)eugdledenvanaf de Vraag 1.

D-pupillen. Om 14.00 u. bleken er 31 leugdleden aonwezig te zijn en \íat zijn de maximale en minimale afmetingen van een speelveld?
kon de jeugdvoorzilter het startsein geven voor een leerzame mid-
dag. Scheidsrechter Haaye v.d. Heide verzorgde daarna met een Antwoord.
overheadpro.lector en schitterende sheets voor een prachtige uitleg a. niet langer dan 130 meter, niet korter dan gO m€ter
van de diverse spelregels van het voetbalspel. Om 14.30 u. was het deóreedle mag niet meer zt)n dan 100 meter en niet minder
dan uiteindehjk tijd voor de echte spelregelwedstrijd. Voor iedere dan ó0 meter.
Ieeftijdsgroep warzn er vragen samengesteld en werd er in een b. niet longer dan 120 meter, niel korter dan gO meïer
tlzingwekkende stilte Sestreden om de hoogste eer De hoofdprqs debreedte mag niet meer ziln dan 90 meter en niet minder
bestond deze middag uit een echte oranje leren voetbal met alle dan 45 meter.
handtekeningen van de spelers van het Nederlands Elftal ( en daar c. niet langer dan 100 meler, niet korter dan 80 meter
wilde men wel voor zweten...). Na de reguliere vragen moeslen er de óreedte mag niet meer zljn dan 80 meter en niet minder
nog diverse barrages plaatsvinden die uiteíndehlk Anthony Vink als dan 50 meter.
algeheel winnaar oplercrde, Om 15.30 u. kon een ieder tevreden
huiswaarts keren met de nodige kennis over de spelregels van het
voetbalspel. De complete uitslag luidde als volgt: - Vraag 2.

De zijli)nenlachterlijnen behoren tot het speelveld.
D-pupillen.
1. Anthony Vink (algeheel winnaar > leren voetbal) Antwoord.
2. Marten Huisrran (videoband voetbalbloopers) a) ja

3. Marrit Nijdam b) nee
4. Hindrik de Jong c) dit bepaald de scheidsrechter
5. Ate de Jong

ó. Jitske v.d. Krieke g
7. Sander Postma Vraag 3.

8. Remco Rijskamp (gastdeelnemer) !íanneer is een bal uit het speelveld of een doelpunt?
9. Genit Scheffer

10. Jan Meester Antwoord.
11. Rinke Beimin a) als de bal op de lrln ligt

b) als de bal voor de helft over de lrjn is

C-junioren. c) als de bal in ziln geheel over de [.Jn is

1. Gysbert vd. Heide (2 voetbalstrips)
2. Johannes \íatzema (9 voetbalstrips)
3. Jelmer Beimin Vraag 4.

4, Bouke Paul Kleefutra Vlak voor het einde van de wedstrijd geeft de scheidsrechter nog
5' Nico Veld een strafschop. Het is dan echter tr.1d. \íat moet de scheidsrechter
ó. Robbert v.d. Torre beslissen?
7. Jacob v.d. Brj

8. A. Bergsma Antwoord.
9. Frederik v.d. \íal a) einde wedstrijd, strafschop ntetmeer nemen

b) als de strafschop te lang duurt, dan moet de scheidrechter
B-junioren. affluiten
1. Albelt Ntlholt (videoband voetbalbloopers) c) de scheidsrechter moet de strafschop laten nemen
2. ledde Hoekstra

3. Harm \íatzema
4. Theo Huisman Vraag 5.

5. Tjitze Nrjdam Hoe wordt de aftrap genomen?

ó. Sanderv.d. Velde
7. Jeroen Groetelaers Antwoord.
8. Johannes Nrldam a) overal

9. Martin Meester b) op het midden van het veld, de bal naar voren spelen, een
10. Jelle Jacob de Vries medespeler moet de bal daorna aanraken, tegenstanders moe-
11. Klaas Voolstra ten buiten de cirkel bltjven tot tweede speler bal raakt

c) op het midden van het veld, de bal naar achteren spelen,
Deze keer plaatsen we de vragen van de D-pupillen. De volgende een medespeler hoeft de bal eerst niet te raken, olle spe-
keer komen de.vragen van de C-junioren/B-junioren aan de beurt. lers moeten buiten de cirkel blijven

SPETREGELVRAGEN D-PUPILTEN V.V. OLDEBOORN í 9-1 0.1 99ó. Vraag ó



Spe[regeIs
Hoe geeft een scheidsrechter een indirecte vrije schop aan, en mag Mag je de tegenstander een schouderduw geven?
je uiI een indirecte wije schop scoren?

Antwoord.
Antwoord. a) nee

a) de scheidsrechter steekt zijn arm boven zijn hoofd uit totdat b) ja, als de bal binnen speelóereik is, zodot deze gespeeld
dewile schop is genom€n. Je mag er direct uit kan worden

scoren zonder dat de bal een (mede)speler raakt c) alleen als hij erom vraagt

b) de scheidsrcchte( fluit en je mag er direct uit scorzn
c) de scheidsrechter steekt zijn arm boven zijn hoofd uit Vraag 12.

totdat de vrije schop is genomen. Je mag er niet diecl Als de bal van achteren ïegen de hand van een tegenstander '

uit scoren. De bal moet eersl een (mede )speler raken wordt gespeeld is het dan opzettelijk hands en moet de
scheidsrechter hiervoor fluiten?

Vraag 7.

Wanneer is de bal bij een doelschop, directe vrije schop of Antwoord.
indirecte w'lje schop in het eige n strafuchopgebied weer in a) ja

het spel? b) alleen bij de senioren moet hrj fluiten, br1 de jeugd

niet
Antwoord. c) nee, hel is geen opzettelijke overlreding. Als er geen
a) als de bal weggetrapt is voordeel wordt uitgehaald, dan hoeft de scheidsrechter niet
b) als een (mede)speler de bal in hel eigen strafschopgebied te fluiten

aanraakt

c) als de bal het strafschopgebied rechtstreeks heeftverla- Vraag 13.

ten, dus zonder dat een andere speler de bal in het straf- \íelke afstand moet er worde n genomen bij een wije schop,
schopgebied heeft geraakt doelschop, strafschop door de tegenpartij?

Vraag 8. Antwoord.
De bal dreigt over de doellUn te gaan, de scheidsrechter fluit, de bal a) 9.00 meter
gaat alsnog over de doellrjn. \íat beslist de 6) 9.15 meter .ë,

scheldsrechter? c) 9.50 meter

Antwoord. Vraag 14.

a) de scheldsrechter keurt het doelpunt af en hervat het spe I Mag 1e met een gestrekt been (dus met de noppen vooruit) op
met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was een tegenstander inkomen?

b) doelpunt
c) doeltrap voor de verdedigende partrl Antwoord.

a) nee
Vraag 9. b) jd

Een aanvaller staat op de he lft van de tegenstander. Voor hem c) alleen als je meer dan 12 vaste noppen onder je schoen hebt
staat alleen nog de keeper. Hij krijgt de bal aangespeeld.
Staat hrj buitenspel? Vraag 15.

Mag je een sche rdsrechter of een grensrechter beledigen? Zo niet, wat
Antwoord. kan dan de straf zijn?
a) ne€, want dekezper staêt er nog

b) ja, als er minder dan 2 tegenstanders tussen hem en de Antwoord.
achterlryn stdan is het buitenspel op het monent dat de bal in a) dot mag oltijd

zijn richting wordt gespeeld. Het maakt niet uit of é,2n von de 2 b) alleen als de scheidsrechter er om kan lachen

spelers de keeper is of niet c) nee, als de scheidsrechter vindt dat hrj wordt be ledigd,
c) alleen als de grensrechter vlagt dan mag hij de speler van het veld sturen

Vraag 10. Vreag 1ó.

\íanneer kun je nooit buitenspel staan? Als je leider, vader of moeder scheidsrechter bij jou wedstrUd is, hoe
spreek je hem/haar dan aan ondzr de wedstrijd?

Antwoord.
a) op eigen speelhelft, uit een hoekschop, uit een inworp, a) met de voorndam

uit een doelschop b) met de achternaam

b) op eigen speelhelft, uileenvrije schop, uit eenhoek- c) als scheidsrechter
schop, ult een inworp, uit een doelschop

c) op eigen speelhelft, uit een hoelschop, uit een aftrop, Vraag '17.

uit een inworp, uit een hoekschop, uit een doelschop, Een verdediger valt in z'n eigen strafschopgebied een tegen-
onder de douche stander aan met gestrekt b?en. \lat besiist de scheidsrechter?

Vraag 11. a) een strafschop



Spe[negeIs
b) doorspelen Vraag 18.

c) een indirecte vrije schop voor de aanvaller Moeteen scheidsrechter zlkekeer Íluiten om devrrle schop te
laten nemen?

Vraag 18.

\íanneer mdg een scheidsrechte r op een g€nomen beslissing Antwoord.
terugkomen? a) ja

ó) nee, hr1 moet wel een teken geven

a) als niemand de bal daarna heeft aangeraakt c) ja, alleen als hr.1 niet kan zingen
b) als hij dit binnen 5 minuten na de beslissing doet
c) als het spel nog niet is hervat of nog niet voor het einde Vraag 19.

van de speelhe lft is gefloten Moet je een penalty in éên keer inschieten?

Vraag 19. Antwoord.
Als een elftol in een zwaft lenue speell, wêt rnoet de scïeids- a) nee, als je de bal mdar ndêr voren speelt, mag een (mede)

b) ia
a) gewoon laten spelen c) alleen als de scheidsrechïer hel zegiÍ
b) dat elftal opdragen een ander shirt aan te trekken

c) zelÍ een ander shirt aantrekken Vraag 20.

- Mag je uit een corner in éénkeer scoren?
Vraag 20.

De scheidsrechter mag een eenmaal gegeven waarschuwing: Antwoord.
a) nee

a) opverzoek van beide partijen weer intrekken b) alleen als de scheidsrechter zrjn hand opsteekt
b) na verontschuldiging van de speler weer intrekken c) ja

c) nooit weer inlrekken, maar altijd melden aan de bond
Vreag 21 .

Juiste antwoorden spelregelvragen D-pupillen. Kun je uit een inworp direct scoren?

1. b 6. c 11. b 16.c Antwoord.
a)ja, altijd

2. a 7. c 12. c 17 . a b) ja, alleen rn het doel vên de tegenpartU

c) nee, niet diecl, zonder dat de bal door een speler is

3. c 8. a 13.b 1B.c aangeraokt

4. c 9. b 14. a 19. c Vraog 22.

Mag je vlak voor de speler die ingooit gaan staan?

5. b 10.a 15.c 2Q.c

Antwoord.
De volgende vragen werden gebruikt voor de barrage (finale). a) ja, olleen maêr stoan binnen het speeiveld

b) nee

EVENTUELE RESERVE VRAGEN D-PUPILLEN. c) ja, le mag rustig voor het gaan springen en zo het in-
gooien belemmeren

Vraag 1ó.

Mag je handtastelrlk zijn legenover de scheidsrechter?

Antwoord. Vraag 23.

d) ja Als de bal urt een doelschop binnen het strafschopgebied door welke
b) nee speler dan ook wordt aangeraakt, wat beslist de scheidsrechter dan?
c) alleen boven de gordel

Antwoord.
Vraag 17. a) doorgaan
Wat is het verschil tuss€n e€n diecte vrije schop en een indiecte vrije b) doe lschop opnieuw nemen
schop. c) indirecte vrije schop in het strafschopgebied

Antwoord. Vraag 24.

a) ult een duecle vrije schop kun je direct scoren zonder dat \íat zijn de afmetingen van €en grote goal?

een (mede) speler de bal hoeft te raken

b) uit een indirecte vrije schop kun je direct scoren zonder Antwoord.
dat een (mede)speler de bal hoeft te raken a) breed 1 .35 meler, hoog 2.45 meter

c) er is geen verschil b) breed 7 .00 meïer, hoog 2.50 meter

c) breed -7.32 meleL hoog 2,44 meter

I



Spe[regeIs
Vraag 25. 1ó. b 21. c
Vie is de baas in hetveld?

17. a 29. a
Antwoord.
a) de aanvoerder 18. b 23, b
b) de scheidsrechtet

c)ikzelf '19. a 24, c
Antwoorden vraag 1ó Vm 25 D-pupillen.

20. c 25. b

Spons@rh@ek0e
KooPT BIJ oNzE ADVERTEERDERSIII 38. Baas Klaas (Klaas Akkermans)

39. "Mr. Been" (Jan Nijdam)
ADVERTEREN DOET VERKOPENIII 40. Melle House (Henrico Veerman)
\íilt u ook een adverlentie in ons clubblad plaatsen? 41. Gebr.Corona (Pieter Poepjes/Douwe Hein Akkerman)
Neem gerust even contact op met Jelle Teunissen ïel. 631442 42. it knyn fan Slcylge (Harmen Ament)

43, Eilênhopper (Vieze Huisman)
Club van Í00 v.v. Oldeboom

WIE VOLGT?I?I?
1. Skineskopper (Haayev.d. Heide)
9. Moeke de Bruin (een cafê, in Oldeboorn) Opgev€n kan bij Binne Oosterbaan tel. 631768.
3. Brothers Booze (Johan, Roelof en Piel TUsma) De kosten bedragen 100,-- voor eenheeljaar. Het geld wordt
4. Kees v,d. Velde (lUkt mij duidelUk) brnnen de vereniging 5esïeed voor',goede doelen',. , 

d
5. Bogra Sports (de maker van de bordjes)
6. Zico (Binne Oosterlcaan) RECTAMEBORDEN V.V. OLDEBOORN
7. Jossie (Janco Voolstra)
8, Meeslerzuiper (Jan MeesÏer) _ MDM SERVICE OLDEBOORN/SNEEIíHARLINGEN
9. Modehuis Numan (ook wel duidelUk) JAC. KNOL B.V OLDEBOORN
10. Katje (Harm Oosterbaan) - AUTOSPUTTBEDRIJF ELZTNGA TRNSUM

11. lk en mien broer (Kor Mulder en Jelle \0íierda) - AUTOBEDRIJF !í. V.D. KRTEKE

12, Piel Snikkel & Co. (Cor Brouwer & Siep Grotenhuis) - FRTESLAND BANK
13. Lytse Louw (Jan Visser) - RABO BANK
'14. Lillehammer'94 (een weddenschap) - HOTEL GOERRES OLDEBOORN
15. T.G.V. (Transport Group Valk) - M, URFF OLDEBOORN
1ó. !í.A.S.H. and Go (Willem, August, Sretse en Harke) - BOUïíBEDRIJF R. DE VRIES OLDEBOORN
17. D.V.Irofee (Douwe Venema) - CORA AUTOMATISERING OLDEBOORN
18. Nintendo Jenle(JenlleAkkerman) - FLUID SySTEMS DRACHTEN : 

.

19. \)íK 94 (\íeddenschap WK voetbal 1994) - CAFE MOEKE DE BRUIN OLDEBOORN
20. Calimero (Gerke van Kalsbeek) - FA. RODENBURG OLDEBOORN
21. de Hear,ry's (Sible, Henk, Elleft en Roelof) - ARK EN REAU OLDEBOORN
22. Jeppe Tjengberg (Sietse Akkerman) - TRANSPORTBEDRIJF L. VISSER OLDEBOORN
23. Bettel (Jan Bethlehem) - \ílLT U OOK EEN RECIÁMEBORD BEL 05óó3-631j79
24. Bokkema (Johan Fokkema) - HORA OTDEBOORN
25. Frankie Boy (Frenk van Warmerdam) APOTLO ENGINEERING
9ó. A+3xH te A. (het andere café) - ROEL HOFSTEDE VAKKUNDIG TEGEL\íERK
27. Wobma Fourages (duidelUk lUkt mij)
28. ANNC NiJdam (de trouwste supporter) INLICHTINGEN OVER EEN RECLAMEBORD KUNT U KRIJGEN BIJ

99. Black & \íhite (Marcel en Jikke) JAN VAN DER \íOUDE IEL. 631172
30.V/y passe net op sa'n buordsje (Catharina, Anet, Anet, Bea)

31. lt Boarnster Kwartet ( Ook een weddenschap \íK voetbal
'94)
39. ï egelbedrij f Roel Hotutede Aldeboa rn 05óó3- 1 ó45
33. Marten de Mt]s (alias \íichard Postma)
34, "Do lGchel, lk ek kachel" (Jubbega 5)
35. M. Platfisk (Melle de Haan)
3ó. lkl hoef niet op zo'n bordje (Frida Haspels)
37. Hamburger (Leo Hamburg)



Uilt dq @ude doos
UIT DE OUDE DOOS VAN.....KOOS
(tekst:S. Huisman)

Oldeboom 3, ultkomend in de 4e kl., bracht

het in het seizoen 1984-85 o.l.v R.Tijsma tot
eenverdienstelijke derde plaats. De tweede
kompetitiewedstrijd, zonder de in het zie-

kenhuis opgenomen leider, voerde hen in

stromende regen naar St.Nic. maar tijdens de
wedstrijd óleef het droog. De roomsen zat€n

nog midden in hun feest maar desondanks
geen makkie voor Oldeboorn. Men kwam

zelfs tweemaal op achterstand en tien minu-
ten voor het einde redde M.Hofstra nog e€n
punt voor de Boarnsters (uitslag 3-3).

PHoekstra zorgde voor de andere doelpun-
ten. Een weeklater kreeg Akkrum 4 een pak

slaag (ó-0). Tijdens de uitwedstrijd tegen
ïlnje fungeerde H.Poepjes als grensrechter

en volgens de berichten zag hrj alles dubbel
en had tevens een ganteldige dorst. Tot over-

mdat van ramp trapte J.de Boer in de pauze

alle thee om. Op 4 nov pas de eersïe neder-
loag en wel met 1-0 blj DIO ó. S.Vink verde-

digde bij die gelegenheid het doel en voor
het vertrek diende gewoontesetrouw e€rst

J.Fokkema uit bed te worden gehaald.

Yeerïien dagen later werd het thuis 3-3 tegen
deze ploeg en dat na kort na de thee van

Theo (Kooistra) nog m€t 0-2 achter te heb-
ben gestaan. Een fweede nederlaag werd
hen door Akkrum toegebracht, terwijl thuis
nog met forse cijfers van die ploeg was
gewonn€n. Piet Goerres bleekeen plaag voor
de Oldeboorn-verdediging. Voor de lange

winterstop ook nog eensverlies tegen ïrynje 3

en zaklen ze af naar de vlfde plaats. Na de
winter werd ten koste van Boornbergum 4 de
derde plaats teruggepakt door aldaar met 0-2

te winnen. De"Kezen" v.d. Velde en

Kalsbeek waren de schutters en na afloop
zagP.de Meer er maórvan af om ook nog ddn

de Merenloop deel le nemen. D.Bethlehem

was die dag gastspeler bij het derde. ln het
verdere verloop van de kompetitie slechts

nog puntverlies tegen Renado 4 en deze
ploeg zou vênwege beter doelsaldo den

Oldeboom als tweede eindigen. Met drie
punten voorsprong werd DIO de kampioen.

Oldeboorn 3 bestond dat seizoen, behalve

de reeds genoemden, o.a. uit de volgende
spelers, -Joh. Brouwer, \í. de Vries, A. Bergsma,

R.Huitema, G.Klompmaker en (vermoedelijk)
\í.de Roos. Oldeboorn 4 speelde in de 5e kl.

en zou met slechts ó punten uit 1ó wedstrr.l-

den onderaan eindigen. Pas in december
werder oor het eersteen venlag ingeleverd,
waarin Jelle Visser beschreef hoe een 2-6
nederlaag tegen !íarga ó tot stand kon

komen. Hierin werd tanens vermeld dat de
allereersle wedstrijd een 4-0 overwinning

tegen Rood GeelT had opgeleverd en tegen

Black Boys 5 met 2-2 gelr1k was gespeeld.

Voor de rest louter nederlagen. \í.Kuik moest
het ais keeper proberen, maar in deze
edsÍr1d werd die taak door \í.Veneklaas ver-
rlcht en die had wellicht enig profijt van zijn
volleybalkapaciteiten. Bij daï ene verslag zou

het ook blijven maar uit de overzichten van

Nryholt blrlkt dot in de laatste wedstrijden
toch nog een pêar punten werden gepakt

middels gelijke spelen tegen Trynwalden ó

en Oosterlittens 5. Spelers waren in ieder
geval J.Bethlehem, H.(J.?) vd.Krieke,

T.Meesler, S.de Jong, H.Eizema, R.Veltman,

YSinnema, R.T1jsma, B.de Leeuw en de eer-

der vermelden Na re€ds te hebben afgeslo-

ten bekruipt me een gevoel nog iets te heb-
ben vergeten. lnderdaad, het beste schaap in

het hok, (ongelovige) Thomas Voolstra is nog
niet genoemd. Hij was wederom bereid als

speler en leider le fungeren, nadat er tever-
grefs een oproep voor een andereleider in

het krantje was geplaêtst.

UIT DE OUDE DOOS VAN.....KOOS
(tekst: S.Huisman)

Oldeboorn slaagde er in het seizoen 1984-85

zelfs in een vrlfde seniorene lftal op debeen
teórengen en volgens de overzichtschrijver

was dat voor hel eersÍ in de clubgeschiede-
nis het gwal. Helemaal wêar was dat laatste

niet, want ook omstreeks 1969/70 lcwam het
al eens voor. Die ploq leed meeste I forse

nederlagen, maar daar zou in dit gwal geen

sprake van zijn. De nodige routine was dan

ook wel aanwezig, zoals verderop zal blij-
ken. Een man die als trainer een succesvolle

loopbaon kende, "Guus" Voolstra, stond aan-

vankelijk als leider vermeld. Hetwetd echter

Henk de Jong en die scheen zich o.a. tijdens

de terugreis van Terschelling uitstekend te

hebben vermaakt. ln 1973 kende deóesle
mên eens eenkorle nachtrust nadat het eer-

ste elftal een dagje op stap was geweest. De

aanvoerder had toestemming mo€ten vrasen

of de zeer leugdige Honkie wel mee mocht
en die toestemming ook gekregen, op voor-
waarde dat er goed op het 'jon(e" zou wor-
den gepast. Na een wedstrrjd van FC

Groningen te hebben bezocht (we kwamen

zelE dekleurrijke voetballer Piet Fransen nog

op een paard, hoewel niet het peerd van

Ome Loek, tegen) en even de rosse buurt te

hebben aangedaan eindigde de avond en

begon de nacht in Champino Club Drachten.

Honkie vermaakte zich prima, maar toen de
gebr.Huisman de gebr. de.Jong in de late

nacht nog even nadr Easterboarn brachten

stond de boer al buiten te wochten en niet

om reeds te gaan melken, want daarmee was

hij naar ik meen nooit één van de woegsten.

Heb niet precies kunnen horen wat hry alle-

maal zei, maar het gebeurde wel met stem-

verhefÍing. Oldeboorn 5 had al gelilk de eer-

ste wedstrijd op Ierschelling tegen AW I
moeten spelen, maar kregen in Harlingen te
horen dat alle voetbal op het eiland was
afge last. ln tegenstelling tot het vierde wer-
den er trouw verslagen ingeleverd. Na een

niet al te beste start was het op 30 sept.
goed raak. Ondanla een aanvankelijke 0-2
achterstdnd werd lrnsum 5 met 8-4 verslogen

en fungeerde met name M.Voolstra als

scherprechter. Op 28 okt. moest koploper De

!íálden 5 in eigen huis met 1-2 het onderspit
delven en was S.Visser goed voor beide
doelpunten. De op eigen gelegenheidver-
trokken Jan de Jong stond in afwachting van

de komst zijner medespelers zen shagje te
roken op het veld van Veenwouden i.p.v. in

Damwoude, zo viel le lezen tn een ve rslag

van de Beer (keeper!í.\íatzemo). En don
vraagt hi.J ook nog om anekdotes voor het
jubileumboek | Ê.enweek later scoorde Jan

als middenachlervelder (zo noemde aan-

voerder K.Akkermans die positle) tegen
Akkrum 5 de gelr.lkmaker en dat was de inlei-
d;ng tot een 4-1 overwinning. Een nieuwe
speler,H.vd.Neide, lcwarn e\/enzens tot sco-
ren. Deze p€rsoon, die thans ook nog familie

dreigt te worden, zou na het setzoen zelfs
de voorzittersham€r overnemen na bij de
korfbalclub van De Veenhoop ook al eens
pogingen te hebben ondernomen naar mij

werd verteld. Om maar een door v,d. Heide
zelÍ geóezigde uitdrukking te gebruiken vond
P.v.d. Feer het 'oan de protters razen" dat iets

dergelijks kon bestaan, want hij herinnerde
zich nog bepaalde dingen en ik trouwens
ook wel. Maar ik zal die oudekoeverder
maar in de sloot laten. Na de thuisoverwin-
ning op Akkrum ging de returnveerlien
dagen later met 3-2 verloren en deed
scheidsrechter Kneefel weer van zich spreken
door o.o. Visser te noteren. De laatste man

von Oldeboornverzilverde een strafuchop en

veroorzaakïe korte tld laler de gelijkmaker.

Ook bry Nicator 12 (uitslag 2-2) een benutte
penally von desbetreffende persoon. G.de
Yries speelde br.1 hoge uitzondering een hele

wedstrrld mee. ln het voorjaar dan wel de
reis naar Terschelling en volgens de berichten
veel prel maar wel een nederlaag. Toen ook
nog thuis van AW werdverloren en even

laler eveneens in \í6rgd zaklen ze terug naar

de voorlaatste plaats. De \íêlden nam in
Oldeboorn met 1-4 revanche. Door de laat-

ste wedstrijd tegen \íarga 5 winnend af te
sluiten wist rnen met'12 punten uit 14 wed-
strijden nog een plaotsje te stijgen op de
ranglijst. Andere namen war€n o.a.

T. Rijskamp, T.van Roeden, A.Spoelstro,
R.Mijnheer en ook A.Bergsma, K.v.d.Velde en

S.v.d.Meulen. Die laatste drie kwamen echter
meestêl voor ondere elftallen uit.

.á



Intevtriloetle
ln onze rubriek "lnlertje\e" deze keer een profielschets van'

Naam,

Geboren,

Burgerlijke staat'

Speelt in'

Op welke plaats in het elftal speel je,

\íaar speel je het liefut,

Schoenmaat en merk:

Slaapt:

Mooiste boek,

Slechtste boek,

Mooiste TV programma:

Slechtste TV programma:

Mooiste muziek'

Slechtste muziek'

Mooiste film/video:

Wat eet je het liefut:

Waleet jeliever niel:.

Leukste speelgoed,

Op welke school zit je:

Leukste vak op school'

Minst leuke vak op school,

Favoriete leraar llerares,

Mooiste wedstrijd:

Beste voetballer:

Slechtste voetballer:

Beste voetbalclub:

Slechtste voetba lc I ub:
'V/elke andere sport doe je'

Hobby's,

Van wie hou je het meest:

Op wie zou jeverliefd kunnen worden'

Ga je uit in het weekend:

Komen jevader en moeder vaak bij het voetballen:

\íie vind je de 6este trainer:

Tip voor de trainer:

\íie mag er niet op jeverjaardag komen:

Heb je huisdieren:

Wat is leuker zaalvoetbal of veldvoetbal'

\íie is de beste speler van Oldeboorn:

Sterke punten:

Twal<ke punten:

Waar heb je een hekel aan,
'\X/ie zou je wel eens wi I len ontmoeten:

lk vind voetballen leuk omdat'

Wat moet de v.v.Oldeboorn meer voor de jeugd doen,

Hindrik de .long

03-12-'1985

man

D1

keeper

keeper

maat 37, merk rucanor

goed

Snelle Jelle

nognietgelezen

Aiwolf
Sesamstraat

Captain Jack

Klassieke muziek

Rex

Spaghetti

Uien

Computer

de Boarne

Rekenen

Taal

Meester Reinder

Oldeboorn D1 - THOR D1

Us heit

Ome Jan

AJAX

R.K.C.

Tennis

Voetballen

van mr.1n vriendin

Pamela Anderson

Nee

Ja

Piet Tijsma

Moed houden

iedereen mag komen

Ja, Mukkes

Veldvoetbal

Jan v/d Wal

lk ben een óestekeeper

lk laat nog wd eens een bal door

ruzie

Edwin v/d Sar

Het een mooie sport is

7ou heï niet weten


