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VOETBALVELDEN VERBODEN TERREIN! ! !

Met ingang van heden zijn beide
voetbalvelden verboden tenein

- voor een ieder die buiten de
wedstrijden/trainingen om hier een
balletje willen trappen. De redenen
hieruan zijn dat met name de jeugd
zlnlhaar verantwoordel ijkheden
niet kent. Telkens weer blijkt dat
men de doelnetten naar beneden
haalt, en niet weer omhoog hangt.
Ook laat men steeds meer rotzooi
slingeren op en rond de velden.
Met name in de dug outs is het
vaak een chaoslt Daarnaast laat

' de toestand van de velden het

Onbegrijpelijk.

Als voetbalvereni ginig Oldêboorn
steken we veel energie in een
gezonde Íinanciële huishouding.
Dat lukt, zeker met het oog op de
ornstandigheden, elke keer weer.
Totdat er onbegrijpelijke dÍngen
gebeuren waarbij de moed ie in de
schoenen zakt.
De laatste tijd is er een groep
jeu gdige"dorpsbewoners die ons
op kosten jaagt en veel werk
bezorgd.
Zo ziin er doelnetten
doorgesneden, reclameborden
vernield, doelstangen verbogen en
was de middenstip voorzien van
glasscherven.
Om nog maar niet te spreken van

We hebben besloten dat alle
gastteams die in Aldeboarn
voetballen gebruik maken van de
nieuwe boxen. Dit houdt in dat

AAN ALLE LEIDERS EN KANTINEPERSONEEL.

momenteel niet meertoe dat ze
extra worden belast. Het bestuur
zal er dan ook strenger op toezien
dat e.e.a. wordt nageleeÍd. Bij
overtreden van deze regels zal het
bestuur onmiddellijk overgaan tot
het nemen van sancties.
Wil de jeugd nu buiten de
wedstrijden/trainingen om wèl' een
balletie trappen, dan mag men
gebruik maken van het
trainingsveld.

het bestuur.

het afualwat wordt achtergelaten.
WO heeft altijd gemeend, in
tijden van krappe
speelmogelijkheden in het dorp,
de velden toegankelijk te moeten
houden. Ook buiten het eigen
gebruik om.
Hoe meer er gevoetbald wordt,
hoe beter!
Het zou ons zeer aan het hart
gaan om het complex tot
verboden terrein te verklaren als
er geen sprake is van verenigings-
aktiviteiten.
Dat zou voor de goedwillenden
weer onbegrijpelijk zijn?

BestuurW Oldeboom

alle teams van de v.v. Oldeboorn
zoveel mogelijk gebruik dienen te
maken van de oude boxen.

KOPIE
INLEVEREN

vooR
MAANDAGAVOND

20.00 uuR

redaktieadres
Harm Oosterbaan
swettebuorren 29



Vergaderschema v.v.Oldeboorn.

Dinsdag I aprll

Dlnsdag I april

Dlnsdag I april

Dinsdag 15 april

Dinsdag 22april

Donderdag 24aprll

Dinsdag 29 april

Dinsdag 13 mel

Dinsdag 27 mei

Donderdag 29 mel

Dinsdag 16 iuni

GEBRUIK
VIDEORECORDER.

Gebruik maken van de
videorecorder in de kantine?
Even een belletje naar mij.

Piet.

WL JE VRIENDJE OF VRIENDINNETJE OOK LID WORDEN VAN
DE V.V. OLDEBOORN? DAT KAN ALTIJDII AANMELDEN KAN BIJ
BINNE OOSTERBAAN DS. NIEUWOLDSTR. 12 IN ALDEBOARN
TEL.6Ít1768.

ER LIGGEN OOK AANMELDINGSFORMULIEREN IN HET BURO IN
DE BESTUURSKAMER.

KOM GERUST EENS KIJKEN OP EEN TRAINING OF BIJ EEN
WEDSTRIJD.

VERDERE INFORMATIE: JAN NIJDAM (J EUGDVOORZFTER)
TEL.631936.

HEREN LEIDERS

Om onze wedstrijdballen een iets langere levensduur te gunnen, wil ik jullie
verzoeken om de ballen regelmatig met een vochtige doek af te nemen.
Het gaat erom dat de ergste viezigheid van de balverdwenen is. Daarna
graag de ballen af en toe even invetten. Het vet staat in het ballenhok.
Alvast bedankt.

Namens alle "ballen",

PietTijsma.

Dagelijks bestuur

Activiteitencommissie

Overleg seniorenleiders

Algemeen bestuur

Overleg seniorenleiders

Jeugdcommissie

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

Overleg seniorenleiders

Dagelijks bestuur

Jeugdcommissie

]

Algemeen bestuur

Agenda v.v.
Oldeboorn

Vriidag 28 maart
Nederland - San Marino in
Heerenveen. Wedstrijd voor
spelers onder de 21 jaar zoals
Boudewijn Zenden van PSV en
Kiki Musampa van AJM.

Vriidag 11 aoril
Klaveriassen bij Moeke de Bruin
aanvang 20.00uur

Woensdag 30 april
Oranje Spektakelop het
voetbalterrein

VrUdag 23 mei
Toernooi voor 2e,3e,4e,5e te
Oldeboorn aanvang 1 9.00uur

Zaterdag Tfunl
Spelmiddag + kinderdisco
aanvang 14.00uur

Zaterdag 14luni
Slotavond op het voetbalterrein
aanvang 20.30 uur



NIEUWS E-PUPILLEN V.V. OLDEBOORN.

Overzicht le helft seizoen 1996-1997.

Beker.
De 1e wedstrijd verloren we met 1-7.
De 2e wedstrijd wonnen we met 5-4.
De 3e wedstrijd werd aÍgelast.

Mld Friesland Toernooi.
Er werd 3 keer gelijkgespeeld en 1 keer verloren.

Competitie overzicht.
Er werden 12 wedstrijden gespeeld. Er werd 10
keer verloren en 2 keer gelijk gespeeld. Gelijk werd
er gespeeld tegen Akkrum en lrnsum.

Aantal wedstrllden per speler.
Aaltzen Bergsma 11

Arnold Oosterbaan 12
Anno Huisman 11

Jarno Troost 12
Arjen Watzema12
Jolle v.d. Krieke 8
Margje de Vries 12
Egbert Meetsma 12
Enrin Oosterbaan 11

Jasper BoerhoÍ 1 2
Martijn Haspels I
Jelmer de Jong 5 (halvenrege van Dl naar El)

Doelpunten.
Er werd 13 keer gescoord.

Blessures.
Jolle v.d. Krieke (gebroken pols)
Anno Huisman (ziekte van PÍeiÍer)

Leiders Oldeboorn El.

Weds GrnrdversIage n
INLEVEREN WEDSTRIJDVERSLAGEN.

Om ons clubblad in stand te houden ís het van groot belang dat we allemaal de wedstrijdverslagen inleveren. Word g
je door je leider aangewezen om een verslag te scfirijven, lever dit dan ook z.s.m. Ín. Dit kan bij Harm Oosterbaan
Swettebuonen 29 of in de bestuurskamer in het vakje van Oldeboorn 1 (staat op het buro).

OLDEBOORN 1 .TERSCHELLING 1

Wanneer de resultaten van het vlaggeschip tegen vallen is er geen hond die een stukje wil schrijven, ik dus ook niet.
Maar om Harm niet overal voor op te laten draaien moet toch iemand het doên. Het heeft de co-l6der heel wat
moeite gekost om van de vedoÍèn of schlemielige gelijke spelen copy te krijgen omdat het vreselijk is om van iets
negatiefs tochiets op papiertê'krilgen. De laatste weken scfirijft het allemaal wat gemakkelijker om iets op papier te
krijgen, zoals u in het vorige krantje kon lezen. AÍgelopen zondag stond voor Oldeboorn de "topper" tegen
Terschelling op het programma. Voor Terscfrelling gold dit iets minder want die moesten het opnemen tegen de nr.
8 uit de competitie. Aan de uitwedstrijd had Oldeboorn een nogalwat gallige bijsmaak overgehouden want daar
werd in de laatste 5 minuten een gelijkspel weggegeven. Dus alle reden om de zaak even recht te breien maar daar
moest eerst om gevoetbald worden en wel op 24 Íebruari om 12 uur s'middags een beetje ongewone tijd voor ons
maar de eilandbewoners konden niet naar huis wanneer we om 2 uur waren begonnen, vandaar. Na een kleine
verandering in de opstelling t.o.v. de zevenklapper tegen OSI'78 werd er begonnen aan "the match". De eerste 20
minuten gebeurde er eigenlijk weinig een paar kleine kansjes waren niet van dien aard dat Anne Nijdam aan het
moest. Even later werd er een speler van Terschelling aangetikt en dit kwam de Boarnster aanvoerder op een prent
te staan. Niets speciaals maar wel cruciaal. Oldeboorn raakte even van streek en zo kon Terschelling voor het eerst
echr gevaarlijk worden, de kans ketste af op de paal, met de sdrrik vrij dus. Hiervan geschrokken trok Oldeboorn de
wedstrijd naar zich toe en wat Terschelling niet kon daar was Oldeboorn toch even beter in en scoorde 1-0. Maker
was Sybrand O. Tot aan de rust gebeurde er vrij weinig zodat dit ook de ruststand was. Na de rust ging Oldeboorn
op dezelÍde voet verder en daar kregen de eilandbewoners een dusdanige hekel aan dat er twee acties achter
elkaar goed waren voor rood. Hier maakte Oldeboorn dankbaar gebruik van, het was Siete die Pieter P. in stelling
bracht en deze aarzelde geen moment en de stand was 2-0. Vervolgens moest Terschelling wel drukken en bij een
van die aanvallen kwam de Boarnster aanvoerder te laat bij een verdedigende actie en daar was zijtweede prent
zodat het weer 10 tegen 10 was. Maar de oud Terschellinger Harmen had nog een assist in petto voor August die
met een diagonaal schot de keeper verschalke en de zege veilig stelde al weet je het in Oldeboorn nooit zeker,
maar zondag stond er een hechte verdediging, die de nuleindelijk hielden en dat was wel een groot pluspunt. Al
met al een knappe overwinning die ons weer in de middenmoot heeft geholpen. Zo keken we na de7-l overwinning
op OSI'78 nog om ons heen, Nu durven we voorziclttig let wel!! voorzichtig naar boven t6 kijken. Het spreelaroord
een zwaluw maakt nog geen zomer zou van toepaasing kunnen zijn maar we zijn in ieder geval weer goed bezig.
De reporter



P.P.van der Feer Bokaal.

Naam Elftal Doelpunten
S.Bergsma VijÍde 27
W.van KalsbeekVierde 16
J.Stulp Tweedel3
J.Meester Vierde 13
P,Poepjes Eerste 12
S.Veenstra Eerste 10
C.Reitsma Eerste 10
B.Oosterbaan VijÍde 10
A.Faber Eerste 8
H.Ament Vijfde I
B.Voolstra TweedeT
D.Westerhoven VijÍde 6
W.Jager Derde 5
K.Mulder Vierde 5
M.Hiemstra Dames 5
J.Hoekstra Tweede4
M.Hassan Derde 4
H.Hartmans VijÍde 4
J.v/d Vlugt Derde 3
J.Bethlehem Vierde 3
A.de Visser Dames 3
S.Oosterbaan Eerste 2
R.Jelsma Tweede2
J.Klompmaker Tweede2
E.Quarré Tweede2
P.Viera Dias Vierde 2
B.Haspels
H.Nieuwland
N.Akkerman
M.Hoekstra
K.Veld

VijÍde 2
Viifde 2
Dames 2
Dames 2
Dames 2

H.Veerman Eerste 1

W.Huisman Eerste 1

Joh.Poepjes Tweedel
L.ldsinga Tweedel
H.Nieuwenhuis Derde
E.v/d Krieke Derde
M.Meester Derde
A.Niiholt Derde
J.Akkerman Vierde 1

J.Witteveen Vierde 1

D.Valk VlfÍde I
R.Dijkstra Vijfde 1

G.Klijn VijÍde 1

H.Akkermans VijÍde 1

J.Hermanides Dames 1

E.Poepjes Dames 1

WIJ FELICITEREN IN APRIL

Nouline Dijkstra 3 april 17 jaar
Nico de Jong 3 april 32iaar
Klaas Voolstra 4 april 15 jaar
Hans v/d Krieke 9 april 24 jaar
Harm Oosterbaan 16 april 35 jaar
Cor Mulder 18 april 29iaar
Leo Hamburg 20 april 27 iaar
SietseAkkerman 21 aprtl 2ijaar
Yntse Blaauw 26 april S2iaar
Jelger Hoekstra 28 april 18 jaar
Sirou v/d Heide 28 april 19 jaar

1

1

1

1

NEDERLAND - SAN MARTNO (JONG ORANJE),

VRIJDAG 28 MAART 1997

ABE LENSTRA STADION HEERENVEEN

AANVANG: 19.30 U.

VERTREK: 18.30 U. BIJ DE KANTINE.

De Jeugdcommissie van de v.v. Oldeboorn heeft voor vrijdag.23 maart
a.s.75 kaarten besteld voor het bijwonen van de kwaliÍicatiewedstrijd
Nederland - San Marino voor alonze jeugdleden (incl. begeleiding) in
het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.
Het bijwonen van deze wedstrijd wordt door onze club betaald, zodat
een ieder gratis mee kan.
Het is echter wel de bedoeling dat we met eigen vêrvoer gaan. We
doen hierbij dan ook een beroep op de ouders om zich op te geven'bm
te rijden.
De aanmeldingsbrieÍjes zijn door de leiders reeds uitgedeeld. Let er
wel op dat deze vóór 15 maart moeten zijn ingeleverd bijje leider(s);
anders kun je niet meer mee. Mocht iemand onverhoopt ook
meewillen, neem dan contact op met Jan Nijdam tel. 601936 oÍ er
eventueel nog kaarten over zijn.

Jeugdcommissie v.v. Oldeboorn.



h{ilTUWS VAD{ Dr DAD4ES
AENGWIRDEN DAl - OLDEBOORN DAl
Zaterdag 15 Íebr. moesten we spelen tegen Aengwirden. Dit was onze 2e wedstrijd na de winterstop. Hopen dat we
deze keer niet zoveel spierpijn hebben als na de 1e wedstrijd. Vlak voordat de wedstrijd zou beginnen was er nog
evên een tactische wissel, Karin recfitsacfiter (waar ze nog nooit heeft gespeeld) i.p.v. linksacfrter. ln de 1e helft
kwam Aengwlrden met 1-0 voor te staan vanuit een hoekschop. De bal kwam voor het doel, Elisabeth zou de bal
wegschoppen maar door het niet goed raken van de bal kwam die op de lat dus bijna een eigen doelpunt. Maar
doordat iedereen daar mooi naar zat te kijken kon iemand van Aengwirden de bal zo in het doel schoppen. l -0 dus.
Later kreeg Aengwirden een vrije trap mee en in één keer er in. Nouline zat in de goeie hoek maar helaas net niet.
2-0. ln de tweede helft begonnen we met 2 frisse spelers, Martine en Amarins voor Anneke en Monique.
Aengwirden heeft nog genoeg kansen gehad maar gelukkig ook mede door het geode keepwerk van Nouline bleef
het 2-0. Sommige spelers van Aengwirden waren het daarmee niet eens en dat lieten sommigen dan ook wel een
beetie merken.

Mariska

READ SWART2 - OLDEBOORN DAII'ES 1

Zaterdag 8 maart vertrokken we om 1 uur richting de Knipe. De avond ervoor was er een bandje in het Medium
waardoor enkelen nog erg moe en niet fit waren. Aangekomen 6ven een goede box uitzoeken en omkleden. Het
was sinds tijden weer eens lekker voetbalweer. Het stikte alleen van de mugjes, vliegjes e.ed. die erg vervelend
waren en overal gingen zitten. Na een half uur goed gespeeld te hebben met toch veel kansen voor Read Swart.
Maar mede dankzij het goede keepen van Nouline bleef het 0-0. Na ongeveer 10 min. voor het einde van de 'le helft
werd het 1-0 en kort daarna 2-0 voor Read Swart. 5 rnin. voor rust werd Moniek gewisseld voor Miriam. Toe met zijn
allen naar de thee en na de toespraak van Henk het veld weer op om vol goede moed aan de 2e helft te beginnen.
Maar het werd al snel 4-0 en daarna, eindelijk, kreeg Karin de kans om te scoren, zij benutte haar kans 4-1. Helaas
werd het nog 6-1. ln de laatste 5 min. raakte Anneke nog geblesseerd aan d'r enkel maar denkt er volgende week
welweer bijte zijn.

Marieke

HEERENVEENSE BOYS 1 . OLDEBOORN DAMES 1

11-0, geen commentaar.

Karin Veld

DE BLESSE 3. OLDEBOORN ï
Zaterdag 15 maart vertrokken wa om kwart voor één naar de Blesse. Het mieserde licht maar dat weerhield ons er
niet van om vol goede moed aan de wedstrijd te beginnen. We hadden dit keer een aanvallende opstelling wat
meestal we anders is. We begonnen om 14.00 exactemento. We verloren de toss hun kozen dus wij hadden de
attrap, Het ging allemaal wel lekker en we hadden veel kansen, maar dat rot ding (de bal dus) wou er maar niet in.
Hebben wel meer mensen moeite mee. Op een gegeven moment keeg de Blesse kans om door te breken.
ledereen (de achterhoede) had last van een postnatale depressie zodat ze (de Blesse) kans hadden om iedereen
uit te spelen zodalze konden scoren. Dat deden ze dan ook prompt. Ja wat wil je met 2 man (vrouw) vrij voor de
goal, 1-0. Dit was tien minuten voor de rust. Wist u trouwens dat HenkVink en Marjan 28 iuli gaan trouwen. Hierbij
is iedereen uitgenodigd. (Hijwiltrouwens een week vrijgezellenfeestie Meren i.p.v. 1 dag!l!). En toen was het
pauze... Een bakje thee...een preek van Henk en we gingen er weer tegenaan. Wij weer volop in de aanval.
Marieke werd na 10 min. gewisseld. Hiervoor in de plaats kwam Amerins. Deze had ons namelijk belooÍd om te
sctren als ze in de voorhoede mocht. Dit wilde ze ook gelijk laten zien maar zelÍ voor een goal met alleen de keeper
nog maar voor haar presteerde ze het nog om de bal naast te schieten. Per abuis in de eerste helÍt werd de
wedstrijd nog stil gelegd omdat er een tractor met aanhangwagen doot het veld moest. Zeker veel brandhout in de
Blesse. Het laatste kwartier, nog wat noodzakelijke omzettingen waardoor wij nog wat meèr druk op de
tegenstander konden uitvoeren. 10 minuten voor tijd, outbreak van Nynke Akkerman maar helaas werd ze door de
keeper op haar bakkes gelegd, penalty dus. Deze wordt door het kanon Poepjes benut, 1-1 dus. Hierna nog één
grote kans maar helaas wordt deze door de keepster van de Blesse gestopt. Het Damesteam

P.S. Kreet van Nynke: Het is geen ballet maar voetbal.

g



Wedsfrrnrdem V.V" @[debo@rn
WEDSTRIJDPROGRAMMA W.OLDEBOORN

BIJ TWJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER BELLEN,
DAARNA DE WEDSTRTJDSECRETARTS (AANGEZ|EN DEZE LAATSTE ANDERS
EEN "TELEFOONOOR" KRTJGT t!). WAARVAN AKTE.

KNVB-|NFOL|JN (D|VERSE |NFO VtA CASSETTE). 0s1 3-61 8998

ZATERDAG 29 MAART
27976 OLDEHOLTPADE5

MAANDAG 31 MAART
27394 WOLVEGA 5

ZATERDAG 5 APRIL
99506 QVCBl
101960 SCHARNEGOUTUMC2
83336 HEERENVEEN DAz
107299 OLDEBOORN D1
110269 DWP D2.,.
OLDEBOORN E1 ISVRIJ

ZONDAG 6 APRIL
17015 BOORNBERGUM 1

27181 OLDEHOLTPADE3
27443 OLDEBOORN 3
27578 IRNSUM 3
27706 OLDEBOORNS

ZATERDAG 12 APRIL
99512 OLDEBOORN B1

101965 oLDEBOORN C1
85684 OLDEBOORNDAl
107306 SNEEKBPD2
110277 OLDEBOORN D2
120146 TIJNJE E1

ZONDAG 13APRIL
17023 HAULERWIJK 1

27189 OOSTERSTREEK4
2748 RENADO 5 -
27584 OLDEBOORN4
OLDEBOORN S ISVRIJ

- OLDEBOORN 3 17.00 B.LUTEN

.OLDEBOORN 3 1O.OO STOELWINDER

. OLDEBOORN 81 10.45
- oLDEBOORN C1 11.00
. OLDEBOORN DA1 12.00
- SCHARNEGOUTUM D2 1 1.OO
. OLDEBOORN D2 09.30

. OLDEBOORN 1 14.00 JORNA
- oLDEBOORN 2 12.00
- OLDEHOLTPADE 5 12.00
- oLDEBOORN 4 14.00
. AKKRUM 4 1O.OO

. MAKKUM 81 12.00 BRANDER
- SNËEK BP C2 11.00
. DWP DA1 14.00
. OLDEBOORN D1 11.00
- AKKRUM D2 09.30
. OLDEBOORN E1 11.15

- OLDEBOORN 1 14.00 POSTMA
- oLDEBOORN 2 10.00
- oLDEBOORN 3 12.00
- JOURE I 12.00

OeÍenprogramma en toernooien
V.V.Oldeboorn

8 meitoernooiC-jun. te Akkrum

9 meitoernooi D- en E- pup.
te Akkrum

23 mei toernooi voor 2e,3e,4e,5e
te Oldeboorn

24 meidamestoernooi
te Houtigehage

31 mei toernooi C-jun D-l1 tal D-7
tal en E-pup te Aengwirden .

31 mei toernooi B-jun. te Terwispel

10 aug. de Sweach 1 - Oldeboorn
1 10.30

24 aug. veteranentoernooi te
Boornbergum (vijfde)



WESTRilJDVERSLAGTDS
OLDEBOORN Dl - WARGA D2
Zaterdag 1 maart moesten wij onze eerste wedstrijd na de winterstop spelen. We begonnen volgoede moed aan de
eerste helft. Beide ploegen speelden vrij goed, maar de kansen werden niet benut. Dus met een 0-0 stand de pauze
in. Na wat gepraat van Gerke en Arie gingen we beginnen aan de tweede helft. Hindrik Brandinga werd gewisseld
want hij moest naarThialf om te schaatsen. Hiervoor werd?????? ingezet. Ook in de tweede helft 2 gelijke ploegen
met veel kansen. Vooral Tom en Sander hebben veel kansen gehad en op een gegeven moment wist Sander toch
door te breken, wat resulteerde in een pracfitige goal. Zodoende hebben wij deze eerste wedstr[d gewonnen, waar
we erg bl'rj mee waren.

Jan Meester

OLDEBOORN D2. OLDEBOORN C1
Zaterdag 22tebruari moesten wij, D2 tegen C1 voetballen. Half tien moesten we in de box zijn. Toen konden we ons
omkleden. Toen we de kleren aan hadden gingen we het veld op. Daar schopten we op de goal om spieren soepel
te maken. En om tien uur begon de wedstrijd. De eerste helft hadden we Hindrik de Jong op de goal die liet drie
ballen gaan. De tweede helft hadden we Robbert v.d. Torre op goal en die liet nummer vier langs zich gaan. De
eindstand was 0-4 voor de C,s. Het wÍts leuk weer buiten te spelen en volgende week beginnen we vol goede moed
aan de 2e helÍt van de c-ompetitie. We zijn opnieuw ingedeeld, misschien dat we nu ook eens winnen.

Geschreven door: Hindrik Brandinga

OEVERZWALUWEN 81 .OLDEBOORN B1
Zalerdag 1 maart moesten we onze eerste wedstrijd uit tegen de Oeverzwaluwen spelen. Na ongeveer drie kwartier
in de auto te hebben gezeten kwamen we Koudum aan. We kleden ons om en begonnen aan de warming-up. De
eêrste helft ging totaal niet goed met ons. Na een paar goede voorzetten en aanvallen wou de bal maar niet in de
goal en de Oeverzwaluwen hadden goede tsgenaanvallen. Zo werd het al snel 1-0. Niet lang daarna scoorden ze
opnieuw door middel van een counter, 2-0. Tijdens de rust kregen we een paar goede aanwijzingen van onze
leiders zodat de tweede helft al wat beter ging. We hadden goede counters. Uit één van die counters scoorde ik
(gelukje), 2-1. We hadden nog een paàr goede aanvallen maar die belandden in het niets. Eindstand 2-1.

René Eiizinga

1 MAART
Negen uur begon de wedstrijd Egbert stond op goal.
lk stond achterste man ik hield de bal een paar keer tegen.
Maar soms renden ze mijvoorbijen dan schopten ze de bal in het doel.
Toen stonden zijalzeven nulvoor.
En opeens schopte Egbert de bal naar Marrit, Marrit naar Arien en Arjen naar Chantal
en Chantal hoefde maar een klein tikje to g€ven en het was een goal voor Oldeboorn.

De tweede helÍt stond ik op goal.
Net naar het begin van de tweede heltl was het een chaos.
Voor het doel dook ik in de chaos en vochl om de bal.
Maar het einde van de wedstrijd was het 8/1voor de tegenpartij



EN DtT WOU tK EVEN KWJT. 
j

Maandagavondzomaareentrainingsavondje.Hetiseenbeetiemiezerigweerenvrijmistig.ophetveld
aangekomen, sschrik ik hard wakker. lk knijp even in mijn arm, is dit waar oÍ droom ik, Bonne de Vries trainer van
het eerste is bezig om de E-pupillen wat discipline en wat tactiek bij te brengen. OÍ zou hij gestraÍt zi;n door het
bestuur omdat het 1e elttal er.in uitwedstrijden bitter weinig van terecht brengt. Waarschijnlijk had nij niet zo'n goeie
bui. En dat hij vrouwenvoeibal,godslasterijk vindt is bekend. Maar beste trainer gun deze vrouwen hun plezier en
doe nooit weer het lichr van he! trainingsveld uit, want dan speelje met vuur. Nu werd er een warming up gedaan
met een zaklantaarn. Maar zelÍs daar geven de dames niks om. Wat een mentaliteit Bonne. Maar van horèn en 

.

zeggen heb ik gehoord dat Bonne deze blunder wil goed maken. Over 3 weken zou hij wel willen Íluiten. Oftewel we
worden weer voor 40 gulden gestraÍt.

Een begeleider

JEUGDVERSLAGEN
THOR E1 . OLDEBOORN E1 í.0

wij moesten om tien over negen op het sport veld van oldeboorn zijn en mijn
vader moest ook nog rijden en iedereen wil bij mijn vader in de auto
en daar waren henk en kees dan en die zeiden zullen we vertrekken
en daar gingen we er dan vandoor en over een tijdje kwamen we in lippen huizen aan
en êerst verkleden en toen nam die onze plaatsen op en in de eerste helft stond ik voorstopper
en toen begon de wedstrijd en eerst deden we het regelmatig en de eerste sclrop van thor was gevaarlijk en jasper
had goeie reddings en ongeveêr in de vijftiende minuut scoorde thor
en toen gingen we maar door voetballen tot de rust
en het was rust en gingen we dit keer aan de thee maar anders was het ranja maar nu niet
en toen kwamen erik en arjen erin en toen stond ik laatste man en dat vond ik wel leuk

:l ïi'ï::ï'"i::ïljï':"',1ïï:ii::'::ff,'iï:iffilil'#'ïffi?:i'?ii nos maareen paarminuten re
spelen en toen was het aÍ gelopen en toen nog penalty schieten
en dat weet ik niet meer precies hoe veel dat was

Erurin Oosterbaan

ZATERDAG 22 FEBR. OEFENWEDSTRIJD D's TEGEN C,s r'' i

Zaterdag de 2kemoesten we tegên de d's spelen. De 1e helft begonnen we niet zo goed maar na 1O minuten
kwamen we voor door Bauke-Paul die 1-0 scoorde. Even latêr scoorde Jelmer Beimin met een mooie kopbal (2-0).
De 2e helft ruilde Robbert v/d Tore met Hendrik de Jong van de d's van goal. Verder hadden we nog dezelfde
opstelling. We begonnen goed en na een tijdje scoorde Jelmer Beimin voor de 2e keer (3-O). We hieiOen de bat in
de ploeg en even later scoorde Bauke-Paul ook voor de 2e keer (4-0). Zo bleeÍ da stand. 

René Hlemstra

EINDELIJK GEWONNEN.
Wij moesten zaterdag 1 maart om 8.15 bij de kantine zijn. Want we moesten om 9.00 tegen Joure C4 voetballen.
Toen we er waren moetsen we eerst een eindje lopen naar de boxen waar wij ons snel moesten omkleden. We
hadden onze spieren nog niet los, of we moesten beginnen. Toen we begonnen scoorden we al heel snel ons eerste
goal. Toen het pauze werd stond het al 8-1 voor ons. We begonnenaan de tweede helft, eerst wilden de goals maar
niet komen. Maar later in de tweede helft kwamen er een paar goals. Weer wat later speelde ik Jacob dus een bal
terug op Nico toen onze keeper, ik speelde de bal te zacht, en toen kregen de anderen de balen die scoorden. Even
later scuorden we nog een paar goals. Robert heeft 10 goals gescoord en Jelmer 2 en Loek 1 goal. De eindstand
was 13-2 voor ons.

Van Jacob van der Bij



Stamden V"V. @ildebo@rn
Eerste elftal
01 LSC 1890 1 17-42
02 sparta'591 17-39
03 Terschelling 1 17-34
04 Udiros 1 17-33
OS Oldëtïoltpade 1 17-27
06 Haulena/jk 1 17-25
07 OËeboorn I 17-22
08TFS 1 17-21
09 Boornbergum 17-13
10 0st'78 1 '17-13
11 Langezwaag 1 17-13
12 Donkerbroek 1 17-g

VijÍde elftal
01 Oldeboorn 5
02 Akkrum 4
03 Frisia 1883 6

Winnaar 1e periode: LSC 1890
Winnaar 2e periode: Terschelling

Tweedeelftal
01 Joure 5 15-42
02 Oldeboorn 2 17-32
03 de Blesse 3 14-31
04 Renado 3 14-29
05 FFS 2 16-27
06 Oldeholtpade 3 16-23
07 Mildam 4 16-22
08 Read Swart 5 15-17
09 Heerenveen 7 16-15
10 Lemmer Bentex 3 17-15
ll Nieuweschoot6 15-10
12 Oosterstroek 4 15-1

Derde elÍtal
01 Joure 7 17-40
02 de Blesse 7 17-39
03 Wolvega 5 16-34
04 Nieuweschoot 8 17-33
05 Ruinerwold 4 14-26
06 Oldeholtpade 5 15-26
OTRenado 5 17-24
08 FFS 3 17-18
09 de Blesse 6 17-14
l0Akkrum 5 16-13
11 de Westhoek 4 16-8
't2 Oldeboom 3 15-0

Vlerde elÍtal
01 GAVC4 16-44
02 Sneek BP 5 17-37
03 Frisia 1883 5 17-32
04 LSC 18904 15-28
05 Black Boys 3 17-28
06 Oldeboorn 4 17-26
0T lmsum 3 16-23
08 Renado 6 15-18
09 Nicator 4 17-18
10 Joure I 17-11
11 WZS/Pheifer 6 17-10
12 Warga 3 '17-7

Í5-36 59-16
13-34 80-19
14-31 57-27

49-1 I
61-24
51-24
48-24
42-36
33-26
41-3í
20-37
22-33
23-50
2+52
16-75

103-17
39-19
54-21
47-21
54-32
29-38
38-32
30-54
30-53
46-51
25-89
't1-79

81-21
66-20
zti!-35

53-22
50-26
29-27
3+33
37-54
29-56
15-4/.
18-42
2G95

101-25
&-25
54-23
7248
62-50
47-42
4,/.41
36-44
g8-47

33-87
20-85
29-75

O4Terschelling2' 13-22
05 Sneek BP 6 12-17
06 MKV',2g 4 12-15
07 lrnsum 4 15-13
08 Warga 4 14-12
09 Joure 9 12-10
10 WZS/Pheifer 7 14-7

DameselÍtal
01 Hserenveense B.1.1+&
02 Read Swart 2 16-37
03 Udiros 1 1rt-36
04 Aengwirden 1 14-30
05 Sport Versent 1 15-24
06Jubbega 1 15-22
07 Heerenveen 2 14-15
08 Oldeboorn 1 17-15
09 Nieuweschoot 1 16-14

- 10 de Blesse 3 6-9

17-47 128-37
02 Heerenveense B. 312-3/. 10+22
03 Noord Hebo Stones 413-2478-45
MGAVC 7 13-23 61-54
05 Noord Hebo Stones 512-174€-46
06 de Griffioen 3 14-16 50-79
07 Nieuweschoot 2 '12-15 43-52

05 LSC 1890 D4 2-3
06 Scharnegoutum D22-3
07 Sneek BP D2 1-0
o8IJVC D3 2-O
09 WZS/PheiÍer Dl 2-0

D-Pupillen (7-Tal)
01 wws D1

02 Akkrum D2
03 DWP D2
04 Blue Boys D2
05 Aengwirden D2
06 GAVC D3
0TWispolia D1

08 Oldeboorn D2
09lmsum D2

E-Puplllen
01 THOR E1

02 Heerenveen E2
03 Blue Boys E1

04 Olyphia E'l
05 Tijnje E1

06 Wispolia El
07 Mildam E1

08 Oldeboorn El
09 FFS E1

11 FFS2
12 DWP 1

ZaalVóetbal
01 Gonedijk 2

08 lrnsum 2
09 FFS 1

15-11 46-107
11-9 45:61

17-8
14-0

40-25
36-36
24-42
24-66
33-63
27-39
22-69

87-10
76-1 1

vo-7
51-23
36.116

29-66
30-41
1645
35-47
5-8
23-49
3-108

12-6
9-1

8-6
6-1

4-4
0-0
1-3
24
2-8
1-12

14-2
6-4
13-2
6-3
3-6
1-1'l
3-4
1-3
4-16

15-2
10.1
Í-0
7-2

5-3
3-4
1.9
2-12
1-'12

10-2
15-9
't0-7
o-R

9-6
10-8

, 3-9
1-8
't-14

3-0
10-0
2-1
10-'5
7-5
4-3
1-10
1-3
4-15

2-6
24
2-4
2-g
2-3
2-S
1-0
1-0
2-O

2-6
1-3
1-3
2-3
2-3
2-3
2-S
24
2-0

10 Apollo-Engineerlng 1 1 3.955-1 02
11 Spikerboar 2

B-Junioren
01 Makkum 81

14.9 50-104

02 Leeuwarden 82 2-6
03 Bolswardia Bl 3-o
04 Sparta'sg Bí 1-3
05 Oevezwaluwen 812-3
06 FVC 82
07 Qvc 81
oSoldeboorn Bl 2-O
09 MulieÍB1 2-O

10 Renado 82 2-O

C-Junioren
01 Heerenveense B. C32-6
02 GAVC C2 2-6
03 Oldeboorn Cí Í-3
04 Heerenveense B. C22-3
05 Sneek BP C2 2-g
06 LSC 1890 C3 2-g
07 Scharnegoutum C21-0
08 FFS C1 2-O
09 Joure C4 2-0

D-Pupillen (11-tal)
01 GAVC D2
02 Read Swart D1

03 Oldeboorn Dl
04Warga D2

3-9

0-0
1-0

2-6
2-6
1-3
2-3



S$neuws ven de redaktfie
UIT DE OUDE DOOS VAN.....KOOS(tekst: S.Huisman)

Een kampioenschap viel er in het
seizoen 198/t-85 ook nog te
vieren en hiervoor waren de B-jun.
verantwoordelijk (er was geen A-
jun.-team ingeschreven). ln het
laatste krantje van de
desbetrefÍende jaargang zette
Harry Brandsma het verloop van de
kompêtitie kompleet met
cijÍermateriaal nog eens op een rij
en dat bespaart scfirijver dezes het
nodige speunrverk. ln diverse
verslagen legde die jongen van
Annie en Hans een rijke Íantasie
aan de dag en het komt mij voor dat
in zijn geval geen sprake van
genen kan zrjn. Van de 18
gespeelde wedstrijden werden er
maar even 16 gewonnen en twee
keer moest men met een gelijkspel
genoegen nemen. Verliezen kwam
in hun boek niet voor, althans wat
de kompetitie betrof. Voor de beker
kregen ze wel een nederlaag te
slikken en wel met 5-9 (!) tegen
Read Swart. Ook op een door de
v.v. Oldeboorn georganiseerd
toernooi werd tweemaal het
onderspit gedolven (het
woordenboek leert mij dat het
delven, delÍde; dolÍ, gedolven is
n.a.v. het feit dat P.Tijsma in
clubblad nr.5 "gedelÍd" schreeÍ,
maar wat wilje ook met een HAVO-
opleiding) en wel tegen Jubbega en
GAVC. Overigens vormde Piêt
samen met H.Oosterbaan het
succesvolle leidersduo.
Vermoedelijk incl. alle vtjÍ
doelpunten in de bekeruedstrijd
bleef de halverwege het seizoen
vertrokken J.de Graaf met 21

doelpunten topscorer, gevolgd door
J.Tijsma (19) en jawel,
H.Brandsma (14). Totaalwerd er in
kompetitieverband 84 keer
gescoord en het aantal
tegendoelpunten bedroeg 16. De
eerste kompetitiewedstrijd zou in
Oudega worden gespeeld, maar
het werd uiteindelijk een
vriendschappelijke. Er bleek niet te
zijn doorgegeven dat Oudega was
verplaatst naar een andere

aÍdeling. Wel werd er met 1-5
gewonnen. ln de eerste
kompetitiewedstrijd wist men een
1-2 achterstand bij de rust in de
tweede helft nog om te buigen tot
een benauwde 3-2 overwinning. De
tegenstander was SC Joure 38.
Vervolgens in Oudehaske het
eerste puntverlies, terwijl de
tegenstander bijna de gehele
wedstrijd maar met tien man
speelde. Toen de elfde man
eindelijk kwam opdagen scoorde
die prompt de gelijkmaker. Hoewel

- volgens verslaggever W.Veltman
zeer slecht werd gespeeld moest
DelÍstrahuizen er eind okt. op eigen
terrein met 1-10 aan geloven.
Zonder J.de Graaf bleek men ook
bij Nieuweschoot 48 wel in staat
om met maar lieÍst 0-10 te
zegevieren (Oldeboorn zal
zegevieren, Simeroni, Simeroni
luidde het strijdlied begin jaren
zestig n.a.v. een hit van Anneke
Grónloh, hoewel neeÍje W.Lok van

' Siemie Poppes zong). Voor het
veftrek naar De Knipe werd er in de
sneeuw tevergeefs op leider Piet
gewacht. Die bleek met de auto in
de sloot te zijn gegleden. lk meen
me vaag te herinneren dat hij in de
Deelen ooit ook al eens dê sloot
opzocht. W.Visser viel in als rijder
en halverwege de eerste heltt
arriveerde de onfortuinlijke
chaufÍeur in eigen persoon ook
nog. Ondanks alle vertraging wel
een 0-5 overwinning. ln het
vooriaar zou er tegen Read Sv"vart

zelfs met 9-2 worden gewonnen.
Overigens betroÍ dit in tegenstelling

' tot de bekertegenstander het 28-
team van de Knipsters (of is het
Knypsters?). Dubbele cijÍers
konden er voor de derde keer
genoteerd worden tegen Tijnje 28
(10-0). Met maartien rnan wist men
in maart toch nog nipt met 1-0 van
Heerenveense Boys 3B te winnen.
Niemand minder dan H.Brandsma
was goed voor de winnende treffer.
ln zijn overzicht ontbreken de
uitslagen bij de gespeelde

uitwedstrijden, hoewel dat mogelijk
aan de typistes kan hebben
gelegen. ln ieder geval moet er
ondenrveg nog een punt zijn
zoekgeraak maartegen wie is voor
mij niet te achterhalen. Via een 5-0
overwinning op Delfstrahuizen
werd het kampioenschap
binnengehaald. Er moest toen nog
één wedstrijd worden afgewerkt en
verder stond er nog een toernooi in
Brunssum op het programma. We
lezen dat Harry zelÍs "met êen
gezwikte enkel + kaakpijn te strijd
tegen de bal ging", maar dat
M.Dam vanwege knieproblemen
gedwongen was halverwego aÍ te
haken. C-jun. J.Voolstra speelde
soms mee en de resterende
spelers waren J.Visser,
J.Teunissen, C.Reitsma (destijds
wonend in Terhorne), R.Kooistra
(later de muziek in gegaan), R.J.de
Vegt, S.W.de Vries (keeper),
S.Ooslerbaan, T.Poepjes en
W.J.Ykema.



Sp@ms@rh@ekle
Club van 100 v.v. Oldeboorn

1. Skineskopper (Haaye v.d. Heide)
2. Moeke de Bruin (een caÍé in Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan, RoeloÍ en Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mij duidelijk)
5. Bogra Sports (de maker van de bordjes)
6. Zim (Binne Oosterbaan)
7. Jossie Verstapt'm (Janco Voolstra)
8. Meesterzuiper (Jan Meester)
9. Modehuis Numan (ook welduidelijk)
10. Katje (Harm Oosterbaan)
11. lk en mien broer (Kor Mulder en Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor Brouwer & Siep Grotenhuis)
13. Lytse Louw (Jan Msser)
1 4. Lillehammer'94 (een weddenschap)
15. T.G.V. (Transport Group Valk)
16. W.A.S.H. and Go (Willem, August, Sietse en Harke)
17. D.V. TroÍee (Douwe Venema)
18. Nintendo Jentje (Jentje Akkerman)
19. WK94 (Weddenschap WKvoetbal 1994)
20. Calimero (Gerke van Kalsbeek)
21. de Heavfs (Sible, Henk, Ellert en RoeloÍ)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van Warmerdam)
26. A+3xH te A. (het andere café)
27. Wobma Fourages (duidelijk lijkt rnr'i)

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 Kwartêt ( Ook een weddenschap WKvoetbal '94)
32. TegelbedrijÍ Roel HoÍstede Aldeboarn 05663-1645
33. Marten de MOs (alias Wictrard Postma)
34. "Do Kachel, lk ek kachel" (Jubbega 5)
35. M. Platfisk (Melle de Haan)
36. lk! hoeÍ niet op zo'n bordje (Frida Haspels)
37. Hamburger (Leo Hamburg)
38. Baas Klaas (Klaas Akkermans)
39. "Mr. Beên" (Jan Nijdam)
40. Melle House (Henrico Veerman)
41. Gebr.Corona (Pieter Poepjes/Douwe Hein Akkerman)
42. it knyn Ían Skylge (Harmen Ament)
43. Eilànhopper (Wietze Huisman)

WIE VOLGT?!?!?

Opgeven kan bii Binne Oosterbaan tel. 631768.
De kosten bedragen 100,-- voor een heeljaar. Het geld wordt binnen de
vereniging besteed voor "goede doelen".

RECLAMEBORDEN V.V.

OLDEBOORN

. MDM SERVICE

oLDEBOOR N/SN EEIqHARLt NGEN
.JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
. AUTOSPUITERIJ EI.ZINGA IRNSUM
- AUTOBEDRTJF W.V/D KRIEKE
. FRIESIÁND BANK
. RABO BANK
. HOTEL GOERRES OLDEBOORN
. M. URFF OLDEBOORN
. BOUWBEDRIJF R.DË VRIES

OLDEBOORN
. CORAAUTOMATISERING

OLDEBOORN

- FLUID SYSTEMS DRACHTEN
- CAFE MOEKE DE BRUIN
. FA. RODENBURG OLDEBOORN

- ARK EN REAU OLDEBOORN

- TRANSPORTBEDRIJF L. VISSER

OLDEBOORN

- WILT U OOK EEN RECLAMEBORD
BÊL631772
. HORAOLDEBOORN
- APOLLO ENGINEERING

OLDEBOORN
. ROEL HOFSTEDE VAKKUNDIG

TEGELWERK

INLICHTINGEN OVER EEN

RECLAMEBORD KUNT U KRIJGEN

BfJ JAN VID WOUDE TEL 631772

KOOPT BIJ ONZE

ADVERTEERDERS !II

ADVERTEREN DOET VERKOPEN I!!

Wilt u ook een advertentie in ons

clubblad plaatsen ???

Neern gerust even contact op met Jelle

Teunissen tel. 631442 !!!

B




