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01 LSC 1890 22-52 68-25
02 sparta'sg 22-45 67-30 :

03 Terschelling 22-41 59-32r'
04 Udiros 22-38 56-31

05 Oldeholtpade 22-37 54-45
06 Oldeboorn 22-35 53-33

07 Haulerwijk 22-31 38-34
08 TFS 22-26 24-42
09 0sl'78 22-22 34-60
10 Boornbergum 22-20 32-39
11 Langezwaag 22-16 31-64
12 Donkerbroek 22-4 17-98

NAKOMPETITIE OM PROMOTIE NAAR VIERDE KLASI

SPARTA'sg - TERSCHELLING 1-1

OLDEBOORN - SPARTA'sg 2-2
TERSCHELLING - OLDEBOOBN 1-2 

I

EINDSTAND
01 oLDEBOORN 2-4 4-3
02 SPARTA'sg 2-2 3-3

03 TERSCHELLING 2-1 2-3

KOPIE
INLEVEREN

vooR
,1
;!1

MAANDAGAVOND

20.00 uuR

redaktieadres
Harm Oosterbaan
swettebuorren29

orn
oPgerichc I 5

Ufit de bestuurskanner
NIEUW REDAKTIE ADRES

Twee jaar heb ik met plezier de redaktie gedaan voor het voetbalkrantje.

Wegens drukte ben ik helaas niet meer in staat ory dit nog langer te doen.

-Gelukkig was het niet moeilijk om een plaatsvervanger te vinden. VanaÍ volgend

seizoen zal Sjoukje Koopmans het krantje verzorgen. Hierbij wil ik haar veel

succes wensen en hopen dat ze net zoveel plezier mag beleven met de ZWART

WITTEN. Verder wil ik de krantbezorgers bedanken voor hun medewerking in

deze twee jaar.

Harm Oosterbaan

ll kunt voortaan uw kooie oo het volqende adres inleveren. :

SJOUKJE KOOPMANS i,...

JANCKO DOUWAMASTRJITTE 3
8495 HX ALDEBOARN .,'., 

,'

EINDSTAND :":



[J fit de Bestuurskann'ê'tr
SG.TERSCHELLING M|ST PROMOTTE (HARLTNGER
couRANI)
Terschelling - ln de allesbeslissende laatste nacompetitiewedstrijd heeft
Terschelling promotie naar de vierde klas laten liggen door met 1-2 van
Oldeboorn te verliezen. De bezoekende club wist in de beginÍase beter met
de spanning om te gaan en vooral het belang van de wedstrijd. Een Íraai
doelpunt in de elfde minuut van OldebooÍn was het begin. Niet lang daarna
werd de marge verruimd na een misverstand tussen keeper Erwin v.d Wal
en Eelco Roos:O-2. Terschelling bleef proberen en dat leverde een aantal
kansen op. ln de 24e minuut schoot Willem Cupido vanuit een vrije trap
raak:1-2. Na de rust moest keeper Erwin v.d Wal twee keer reddend
optreden om 1-3 te voorkomen, Terschelling probeerde wel en het talrijke
publiek zag best dat zij van alles probeerden om tot doelpunten te komen.
De keeper van Oldeboorn was echter op dreef, hij redde veel. Zo ook een
prachtige kopbal van Arie Roos. Het bleef bij 1-2. De supporters van
Oldeboorn, in een groot getale meegekomen, sprongen juichend het veld
op en vierden de promotie van hun ploeg naar de víerde klasse KNVB.
Eindstand
Oldeboorn 244-3
Sparta 223-3
Terschelling 212-3

LEIDERS/TRAINERS V.V. OLDEBOORN.

Willen jullie in de maand juni alle materialen
(ballen/shirts/waterzakken/sleutels e.d.) bij mij inleveren
Wij kunnen dan e.e.a. weer inventariseren en eventueel nieuw materiaal
aanschaffen. Voor de jeugdleiders/trainers geldt dat ook de administratie
(rode boekje + div. spelersanalyses) moeten worden ingeleverd.
Graag bij mijthuis bezorgen!
Bij voorbaat dank.
Piet.

20.00-21.00 u. Dames

Dinsdao.
18.00-19.00 u. D1/D2 pupillen

1 8.30-1 9.30 u. C-junioren

Harm Oosterbaan

Piet Tijsma
Siete Veenstra
Jentje Kirkenier
Johan Tijsma
Douwe Hein Akkerman

19.15-20.30 u. B-selectie/B-junioren Bonne de Vries
19.30-21.00 u. Keepertraining senioren Durk Valk
20.30-21.45 u. A-selectie Bonne de Vries

HET BESTUUR VAN DE
V.V. OLDEBOORN WENST
EEN IEDER EEN
PRACHTIGE ZOMER TOE
EN HOOPT JULLIE
ALLEMAAL IN AUGUSTUS
WEER TE MOGEN
BEGROETEN OP ONS
SPORTCOMPLEX.

DE TRAININGEN IN HET
NIEUWE SEIZOEN
BEGINNEru WECN OP
MAANDAG 4 AUGUSTUS
A.S.

zoNDAG 25 MEt 1997.

HET WAS EEN
ONVERGETELIJKE DAG
VOOR DE V.V.
OLDEBOORN.

JONGENS BEDANKT!!!!

KADERLEDFN GEVRAAGD:
Lelder Oldeboorn 3.
Helaas heeft onze leider van het 3e elÍtal m.i.v. volgend seizoen te weinig tijd om op zondag deze ploeg te
begeleiden (hij heeft zich overigens wel bereid verklaart om in samenwerking met anderen diverse
onderhoudswerkzaamheden te willen verrichten). Voor deze uiterst gezellige groep zijn wij dus ook op zoek naar
een leider oÍ leidster. Het hoeft dus niet persé een mannelijk persoon te zijn. Ook (spelers)vrouwen zijn van harte
welkom.

Kandidaten voor bovenstaande Íunctie kunnen zich aanmelden bij Piet Tijsma tel. 631807.

TRAININGSTIJDEN SEIZOEN 1 997.1 998.
Maandao.



UfiC de BesGuurskantuer
Woensdag.
1 9.00-20.00 u. Jeugdkeepertraining
20.00-21 .00 u. 3e/4el5e

Donderdao.
18.00-19.00 u. D1-pupillen (1 ltal)
19.00-20.00 u. D2-pupillen (7-tal)

1 9.00-20.00 u. C-junioren

20.00-21.00 u. B-junioren

ZO.SO-2|.00 u. Dames

Vrifdag.
17.00-1 8.00 u. F-pupillen .

1 9.00-20.1 5 u. B-selectie
20.15-21.30 u. A-selectie

PT1 1061997

Siemen Willem deVries

PietTijsma
Siete Veenstra
Jentje Kirkenier
Johan Tijsma
Douwe Hein Akkerman
Sybrand Oosterbaan
Cees Reitsma
Harm Oosterbaan

Douwe Hein Akkerman
Bonne de Vries
Bonne de Vries

v.v. Oldeboorn nei 20 jier werom yn de 4e klasse.

En hoe!!!l!!!!
Bij de start Ían de kompetysje wie der sein it soe moai wêze as der dit jier in
pryske helle wurde koe. Kampioen wurde yn it 75e besteansjier soe te
heech grepen wêze. Dat kaam ek sa Ét.

De BoarnstêrÍttotballers giene knap fan start en draaiden aardich mei
boppe yn. Deriwaard kreKnêist de earste perioadetitelgrepen. Doe kaam
der.wat irltébëk$ett lt hátisels sa west dat de Boarnsters hast yn
degradaasjegeÍaar kamen. Nei de winterstop waarden bettere en minder
goèie wedstridèh spile; Troch sels de konkerinsje óf te troefjen en mei wat
gelok troCh inkele oare geunstige Ítslagen waard de tredde periode
binnensleept. Oan it ein Ían'e kompetysje stie Boarn op it 6e plak.

De neikompetysje moast de trochslach jaan. Earst Skylge tsjin Sparta yn
Deinum. Mei it hiele earste der hinne. De tsjinstanners analyseare, dat
heart tsiintwurdich sa. De Étslach waard 1-1. Net 0ngeunstich.
Op PinkstermoandeithÉs tsjin Sparta en de sneins derop nei Skylge.
It moast kinne. Dat de Deinummers alle war dwaan soene om yn Boarn trye
punten te pakken hawwe wij witten. Boarn 1 mocht dizzekear bliid wêze
mei de 2-2 einstán. Der wie noch neat Íerlen, der moasten op Skylge trye
punten pakt wurde.

Op 25 maaie neiSkylge. Twa bussen fol Boarnsters (en ien Spartaan dy't
by Deinum oppikt waard) nei Harns. ln hiel lange boattocht, wol dik twa
oeren, en de weromreis noch in heal oere langer. ln spegelglêdde
Waddensee Íolwite en brune seilen. ln prachtig gesicht.

De wedstriid. De Boarnsters setten f0leindich Ét ein. lt earste kertier wie
foar Boarn mei sa no en dan in geÍaarlike ÉtÍal Ían de Skylgers. lt wie yn de
tsiende minuut dat Cees Reitsma op'e rjochterfleugelyn de de djipte stjoerd
waard troch Sybrand Oosterbaan. Cees helle sawat de achterline en sette
de bal heech Íoar. De bal like oer alles en elkenien hinne te draaien.
August Faber wie der ynienen op'e butekant fan de 18 sa'n trye meter Ían
de achterline, Hij naam de balyn ien kear Íol op syn linker slof en de bal

MET INGANG VAN HET
NIEUWE SE]ZOEN' 

."',

ZULLEN ALLE TEAMS
VAN DE V.V. OLDEBOORN
IN EEN COMPTEET NIEUW
TENUE GAAN SPELEN.
VOOR DE SHIRTS'ZIJN
INMIDDELS DIVERSË
SPONSORS BENADERD.
HIERAAN ZIJN DUS VOOR
DE LEDEN GEEN KOSTEN
VERBONDEN.
HET IS ECHTER DE
BEDOELING DAT ALI.E
EN DAARMEE BEDOELEN
WE OOK ALLE LEDEN
VOOR HET SEIZOEN EEN
NIEUWE ZWARTE 

, ,T)iiiv"

SPORTBROEK EN ''.. 
I J:I' ' .

ZWART/WTTTE KOUqEN
VIA DE êLUB i i.'ir

HETTSDEEËDoELING
DAT DE GEHELE CI.UB IN
DEZELFDE OUTFIT GAAT
SPELEN (DUS GEEN
VERSCHILLENDE
BROEKEN EN
KOUSEN!!!).
WIJ VERZOEKEN U DAN
OOK MET KLEM OM GEEN
BROEKEN EN/OF
KOUSEN IN DE WINKEL
TE GAAN KOPEN!!!
ZODRA WIJ E.E.A. IN ONS
BEZIT HEBBEN, KRIJGT,U
HIERVAN WEL BERICHT
VIA HET CLUBBLAD. ' :

SPONSORCOMMISSIE
V.V. OLDEBOORN., ,

d

o<
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Íleach yn it dak Ían de goal. 0-1 ! ln sekere Marco van Basten skynt jierren lyn ek ris in kear sa'n keunstje Ílikt te
hawwen. Fjouwer minuten letter, August waard op rjochts oanspile troch Sybrand. De Íoarset dy't Íolge wie strak en
skerp. Siete Veenstra prikte millimeterpresys de bal tusken de skylger keeper en de peal. 0-2!! Dernei kaam Boarn
wat mear 0nder druk te stean. Pieter-Ate Kalsbeek en Henrico Veerman Íleagen har op it middenfjild Ét'e naad.
De achterste Íjouwer Wietse Huisman 1, Wietse Huisman 2, Jan van der Woude en Johan Tijsma hiene it soms
ferrekte dreech mar se joegen gjin krimp. Slagge it de mannen net dan stie der altiid noch Symen-Willem de Vries
as in rots yn de branning syn goal leech te hàlden. ln berepartij hat er keept . De 24e minuut, Wietse 1 kaam wat
0ngelokkich yn oanÍarring mei syn tsjinstanner op'e ràne fan de 16.

Skiedsrjochter Stobbe dy't it tige koart hold en sa it him oansjen liet de kaarten thÉs litten hie lei de bal op'e ràne Ían
de 16 foar in yndirekte Írije traap. Dy káns liet Willem Cupido net lizze. Arjen de Jong lei it baltsje breed en der folge
in streep. Symen-Willem sprong as in tiger de loft yn. Hij rekke de bal noch wol meí syn Íingertoppen mar Íia de
0nderkant fan'e latte waard it dochs 1-2 !!! De striid lei wer hielendal iepen. Der moast wOn wurde as jo nei de Íjirde
klasse woene. Allinne Sparta hie Íerlet Ían in lyk spul, Boarn en Skylge net. Spanning wie der genóch, sawol op as
om it Íjild. De kloft Boarnsters oan de sydline fjurren de mannen oan. De spilers joegen elkoar neat ta. Wrotte,
wrame, stride, bikkelje. Dizze wedstriid hie alles wat Íoutbal nedich hat. Twa partijen dy't op basis fan knap
Íersoarge spul yn kombinaasje mei in striidlust dy't syn wjergea net hie. Aksje nei aksje ófwissele mei djippe ballen
en dan wer moai breedtespul. lt wie in genot om hjirbij te wêzen. lt spul golve op en del. En dan is it rust Íoardat jo
der erch yn ha. Nei 48 minuten spyljen in 1-2 stán.

De twadde helte joech net in oar byld. Beide ploegen woene winne. Der kaam Íuort yn de earste minrit in
mogelikheit Íoar Siete Veenstra mar syn skot gie krekt oer. Cees Reitsma kaam allinnich Íoar de skylger keeper en
ek August Faber, mar Edwin van der Wal woe net mear ballen achter him yn it net ha. lt barde wol. August Faber,
it like wol oÍ't hy iuster krekt 19 wurden wie, en dan no al ophàlde? it moast net meie, Íleach om syn tsjinstanner
Arjen Roos hinne krekt as stie dy der net, de 16 meter yn. Mei dyselde faart tusken noch twa oare skylgers troch en
wer de bal yn it net. 1-3 tochten wij allegearre. Mar dat Íeest gie net troch. Noch Íoar dat de bal it net rekke hie fluite
de hear Stobbe, in Írije traap foar Skylge. lt Íolk oan de line hie it net mear. ln goudearlike goal óÍkard. De Skylgers
strOpten de mouwen noch heger op. Pieter-Ate dy't achter in bal oangie nei in lange haal rit de boarnster ferdediging
waard troch Jongsma onderÍt skopt. Dit moast in kaart wurde. lt boarnster publyk róp om read. Pieter-Ate sa
stadichoan aardich professioneel wurden bleau Íoar dea lizzen. Wat docht in wiete sp0ns fan trainer Bonne de Vries
dan wonderen. Pieter Poepjes en Ronald van Warmerdam wien alskoÍke de de dug-out Étsjoerd om waarm te
rinnen. Pieter kaam sa'n acht minuteri Íoar tiid yn't fjild Íoar de leechspile Cees Reitsma. Dyselde Cees wie krekt der
foar troch de skylger Íerdediging slalomme en troch lêste man Stienstra nei it gêrs lutsen. lt publyk róp wer om read.
It bleau by in yndirekte Írije traap. Goals Íoelen der net mear.
De spanning waard der tsjinyn allinne mar grutter. De measte boarnster haloazjes hiene it allang tiid. Mar de wekker
fan de skiedsrjochter rOn mar net óf. Nei noch in stikmennich corners en frije trapen oan beide kanten kaam einlings
nei 50 minuten it Íerlossende einsignaal.

v.v.oldeboornnei20jierweromynde4eklasse'

ln het kerstverslag moesten we nog spreken van een matig spelend en presterend eerste elftal dat na een zware
herfstdepressie op de 9e plaats van de 5e klasse KNVB was beland. Hoe anders zouden de zaken zich na de
winterstop ontwikkelen.......

Op een vaak bar slecht traÍningsveld en dito weersomstandigheden werd door het eerste (en tweede) elftal de basis
gelegd voor een prima 2e seizoenhelÍt. Gaandeweg werd in de modder, regen en harde wind het beseÍ geboren dat
er ook en misschien juist onder minder prettige omstandigheden gepresteerd en gewerkt moet worden voordat er
kan worden geoogst. De trainingspartijen werden steeds meer echte wedstrijden die op het scherpst van de snede
werden uitgevochten.

Het was voor ons een bevestiging dat er in de eerste wedstrijd tegen OSI een sterk gemotiveerd Oldeboorn zou
optreden. Onder leiding van de prima thuisscheids ïjeerd Keegstra werden de hooÍdstedelingen met 7-1
verpletterd. Naast het ontlopen van degradatie was een goede 3e periode de kans om nog wat van het seizoen
96-97 te kunnen maken. Thuis tegen Terschelling werd een begin gemaakt met die 3e periode en hoe......
De nr.2 van de ranglijst werd in een uitstekende counterwedstrijd met 3-0 verslagen en het leek alsof we een nieuw
eerste elÍtalhadden.
Udiros maakte onze mannen in Nieuwehorne vervolgens duidelijk dat twee zwaluwen nog geen zomer maakten.
ln een slordige en irritante vergaten we weer eens onze tacktische en mentale aÍspraakjes en verspeelden we drie
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dure puntjes die gelukkig alleen consequenties hadden voor de 2e periode (2-1). Een duelwaaraan binnenskamers
de nodige harde woorden zijn gewijd. Het bleek later de laatste onnodige nederlaag en de positieve keerzijde van
het seizoen te zijn.
Koploper LSC was in Sneek uiteindelijk nog een klein maatje te groot maar moest tot het uiterste gaan om zich een
zeer gedisciplineerd en dus goed spelend Oldeboorn van het lijÍ te houden (3-1). Juist in deze enige verliespartij van
de 3e periode showden we onze ware kwaliteiten. Het was de start van een uitstekende serie resultalen die ,

begonnen met verplichte overwinningen op de staartploegen Donkerbroek en Langezwaag die uiteindelijk vrij
simpel met ruime marges (8-0 en 4-0) aan de kant werden gezet. lnmiddels begonnen we door deze zpges een
toonaangevende rol in de 3e periode te spelen. ln Boornbergum behaalde Oldeboorn, ondank$ e€n s,Êhandalig
arbitraal optreden, in een pover duel toch een hele belangrijke mentale overwinning (1-2) omdat uitwqd_$trijden voor
ons toen nog altijde verliespartijen betekenden. Bij Haulerwijk werd zelfs in de daarop volgende wedstrijd een
overtuigende 0-4 uitzege geboekt en was het "uitspook" verdreven,'De overgebleven eqgour,renten vpf de 3e
periode Sparta en Oldeholtpade liete het inmiddels lelijk afweten zodat we in de voorlaatste wedstrijd thuis tegen
T.F.S. het karweikonden afmaken. ln een spannende en moeizame partij konden we onze spanningen maar
moeilijk de baas blijven zodat er geen sprake was van een sprênkelende pot maar dat bleek van geen waarde meer
toen Siete uiteindelijk op de valreep de 1-0 maakte ep het eerste prijsje na 3 jaren veilig stelde.
Na de "kaartenwedstrijd" in Boornbergum stonden êi inmiddels 7 spelèrs op het randje van een schorsing zodat we
ons in Donkerbroek geen gele prentenïneer konden perlnitteren hetgeen resulteerde in een lamlendige confrontatie
met de Stellingwerfse degradant die zowaar nog een keertje mocht gelijkspelen. Voor ons was er toch winst na
deze wedstrijd: geen kaarten en geeírblessures en de aanstaande tefugkeer van Pieter Poepjes, Cees Reitsma en
Ronald van Warmerdam, kortom eeri complete en Íitte selectie die in een nacompetitie met de nrs.2 en 3 resp.
Sparta en Terschelling mochten strijdén omi'een plaats in de 4e klas.
Als eerste en tweede periodewinnáar openden Sparta en Terschelling in Deinum het bal waarbij onze selectie als
aandachtige analisten de conclusie tiokken dat geen van beide opponenten op dit moment onverslaanbaar waren
en ook elkaar niet konden verslaan (1-1). Sparta'S9 was op Pinkstermaandag onze eerste obstakel op weg naar
promotie en het bleek zoals we al hadden gemerkt in september en december 96 een zeer moeilijk te bestrijden
tegenstander die met hun lange spel met lange mensen en een lange adem bijna het hele seizoen onverslaanbaar
waren. ln een zinderende pot met veel publiek kwamen we, ondanks twee keer een voorsprong, niet verder dan2-2.
Dit betekende dat Sparta in de wachtkamer moest plaatsnemen en alleen met een gelijkspel tussen Terschelling en
ldeboorn zou gaan feesten",De Boa!:nsler selectie manifesteerde zich in de aanloop naar de nacompetitie steeds
meer als een team dat zich bewust leek van haar verantwoordelijkheden en haar mogelijkheden. Van :, ,. ,

doorslaggevende betekenis is dan uiteindelijk oÍ men er op het juiste moment kan staan, dus: met extra spanning
kan omgaan, fysiek tot op de bodem kan en wil gaan op het veld zichzelÍ voor alle andere teamspelers kan en wil
wegcijferen.
Op DE DAG VAN DE WAARHEID 25 mei 1997 vertrokken we in alle vroegte uitgezwaid door Durk Valk en Sietse.' ,i
Akkerman (een klasse gebaar) en ondersteund door en Íantastisch legioen (2 bussenll) naar Harlingen, onderweg
nog een Spartaanse verstekeling aan boord nemend. Dqboottocht werd een rustige aangelegenheid waarbij de
witte gelaatskleur en het stilzwijgen de meeste spelers enbegeleiders kenmerkte. . .i

Tijdens de warming-up bleek pas goed voor hoeveel rnorele steun het talrijke Boarnster publiek getooid met talrijke
spandoeken zorgde. Er was de spelers vele malen op hetfiart gedrukt om in de openingsÍase direct baas over de
tegenstander te zijn en het iniatief,direct naar zich toe te trekken zodat het thuisvoordeel voor de eilanders zo snel
mogelijk een thuisnadeel zou worden. Dat we dit ze snel,kqnden waarmaken had echter niemand verwacht: binnen
14 minuten stond er door een wereldgoal van August (voorheen Faber nu van Basten) en een niet minder doelpunt
van Siete 0-2 op het scorebord waardoor Terschelling gedwongen werd en hoog tempo en rnet veel lange ballen te
spelen om 3 doelpunten te kunnen maken. Binnen 5 minuten was er antwoord van de tegepstander toen een vrije
trap via de lat en het schouder van Siemen Willem in het doel belandde, 1-2. Waar we in de voorgaande 2,5 iaar
veelvuldig bezweken onder dergelijke psychische en Íysieke druk hielden we nu koelbloedig stand en zorgden onze
scherpe spitsen Cees, Siete en August voor kansen op een hogere score waarbijAugust een doelpunt zag
aÍgekeurd en o.a. Cees zonder beloning werd getorpedeerd. Uit de druk die Terschelling wist uit te oeÍenen
kwamen dankzij het hechte verdedigingswerk van de middenvelders van $yhrand,,Henrico en PieterrAle en da
laatste vierJohan, Wietsel Wietse2 en good old Jan v/d Woude relatieÍ weinig uitgespeelde kansen al was de beste
Terschellinger kans ons bijna noodlottig geworden toen Siemen Wllem in de slotfase op magistrale wjjTe een zefier,,
kopdoelpunt onschadelijk wist te maken. , i, .:, .:tt, 

i;-

Na het laatste fluitsignaal barstten de emoties los en bleek hoeveel het 4e klasserschap (voor het eerst na _20 jê90
voor iedereen betekende. De spontane en ontroerende nimmer aÍlatende ontlading zette zich voort in de kantinp; 

.

op de boot, in de bussen, op de praam door de Boorn met het muziekkorps en tenslotte tot in de kleine uurtjeg btj , ,

HotelGoerres.

4
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Met dank aan:* het bestuur voor de steun bij het maken en uitvoeren van het sporttechnisch beleid.* de leiders Harm en Wander voor de duidelijke en eerlijke ondersteuning bij het leiding geven aan de selectie* grensrechter Jelle voor het correcte vlaggen* de verzorgers Uilke en Dick voor de verzorging van de blessures
* de leider van het 2e team Wieger, voor zijn loyaliteit en medewerking bij het aÍstaan van spelers en wissels* keepertrainer Durk voor het trainen en coachen van Siemen Willem* de spelers van het 2e voor hun medewerking als basisspeler, wisselspeler en trainingspartner* de spelers van het eerste elftal voor de vele arbeid, voor het doorzettingsvermogen na de magere eerste

twee jaren: jullie stonden er toch op het juiste moment met de juiste instelling: klasse!* de trouwe supporters die de spelers altijd vergezellen en ondersteunen

voor jullie aandeel in het succes en jullie bijdrage aan deze onvergetelijke happening op 25 mei 1997
Bonne de Vries

20 JAAR
Mei 1977
Een bus met spelers en supporters , gevolgd door vele auto's met
supporters vertrekt naar Gorredijk voor de alleqpeslissende
wedstrijd voor behoud van het vierde klasserschap
Akkruml-Oldeboornl
Mei 1997
Twee bussen met spelers en support€ís vertrekken naar
Terschelling voor de allesbeslissende wedstrijd voor promotie
naar de vierde klasse Terschelling 1 - Oldeboorn 1

Mei 1977
De nog zeer jeugdige trainer Bonne de Vries stuurt zijn
manschappen het veld in, een ervaren elftal dat nog lang in de
vierde klasse wil blijven
Mei 1997
De geroutineerde trainer Bonne de Vries stuurt een jong

enthousiast elftal het veld in, dat hunkert naar de vierde klasse
Mei 1977
ln de goal Wander Veenstra, achterin Wieger Huisman, op het middenveld
Binnê Oosterbaan, voorin Lykle Poepjes en als vaste supporter de 60 jarige
Anne Nijdam
Mei 1997
Als leiders Wander Veenstra en Harm Oosterbaan, achterin Wietse
Huisman en Wietse Huisman, op het middenveld Sybrand Oosterbaan , .

voorin Siete Veenstra en Pieter Poepjes en als vaste supporter de 80 jarige
Anne Nijdam
Veel overeenkomsten dus, echteí een groot verschil:
Wat ons in 1977 niet lukte ( 2-1 verlies ), lukte jullie in 1997 op Terschelling
wel, winnen en daardoor promotie naar de vierdê klasse.
Nogmaals alle spelers, begeleiders, trainers van harte gefeliciteerd en veel
succes in de vierde klasse.
Binne

Wissels:
ledereen is 1 keer wisselspeler geweest en ook is iedereen 1

keer gewisseld.

Trainingsopkomst.
Totaal aantal trainingen na de winterstop: 33
Aantal trainingen aanwezig:

Rinke Beimin
Hendrik Brandinga
Gysbert v.d. Heide
Maarten v.d. Heide
Marten Huisman
Ate de Jong
Jan Meester
Sander Postma
Tom Proot

Gerrit Scheffer
Anthony Vink
Bart Jan Westerhoven
Hindrik de Jong

Opgemerkt dient te worden dat enkele spelers niet 2 keer'
per week konden trainen, te weten:

Marten Huisman (drumles)
Tom Proot (woont in Oss)
Anthony Vink (voetbalschool s.c. Heerenveen) 'L
Bart Jan Westerhoven (badminton) tt i

28

30
22
27
14
30
27
29
2

25
2',1

12

321

D$ficuws Yan de D-Fupfiffien
Analyse D-pupillen (11-tal) 2e helÍl seizoen 96/97.

Wedstrijden:
Gespeelde wedstrijden totaal incl. oefenwedstrijd: 11

Gespeelde wedstrijden per speler:
Rinke BeimÍn 10
Hendrik Brandinga '.l0

Gysbert v.d. Heide 8

Maarten v.d. Heide 10
Marten Huisman 11

Ate de Jong 11

Jan Meester 11

Sander Postma 'l 
1

Tom Proot 9

GerritScheÍÍell1
Anthony Vink 10

Bart Jan Westerhoven I
Hindrik de Jong 11

Doelpunten:
Er werden in totaal 25 doelpunten gescoord door resp.

Hendrik Brandinga 1

Gysbert v.d. Heide 6
Maarten v.d. Heide 1

SanderPostma 12

Tom Proot 1

Anthony Vink 2

Bart Jan Westerhoven 2



INTERFJOETJE
ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van:

Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat:
Speelt in:
Op welke plaats in het elftal speelje:
Waar speelje het liefst:
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 liefst:
Wat eet je liever niet:
Leukste speelgoed:
Op welke school zit je:
Leukste vak op school:
Minst leuke vak op school:
Favoriete leraar/lerares:
Mooiste wedstrijd:
Beste voetballer:
Slechtste voetballer:
Beste voetbalclub:
Slechtste voetbalclub:
Welke andere sport doe je:
Hobby's:
Van wie hou je het meest:

Op wie zou je verliefd kunnen worden:
Ga je uit in het weekend:
Komep je vader en moeder vaak bij het voetballen:
Wie vind je de beste trainer:
Tip voor de trainer:
Wie mag er niet op je verjaardág komen:
Heb je huisdieren: '

Wat is leuker zaalvoetbal of veldvoetbal:
Wie is de beste speler van Oldeboorn:
Sterke punten:
Zwakke punten:
Waar heb je een hekel aan:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
lk vind voetballen leuk omdat:

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

Margje de Vries
19-1 1-86
Nederlandse
Oldeboorn E1
links mid
links mid
36 Puma
op bed
Chantalen lnge een spannende
modeshow
Pietje Puk
Goede tijden slechte tijden
Opera
Spice Girls
Paul de Leeuw
Beethoven
Spinazie + patat
zuurkool
een voetbal
de Boarne
rekenen en taal
verkeer
juf Froukje/meester Reinder
tegen Tijnje
Danny Blind
geen een
Oldeboorn natuurlijk
Tijnj/Feyenoord
alleen voetballen
voetbalen, schaatsen
dat zal ik jullie niet aan de neus
hangen
Danny Blind
ja altijd eheh
regelmatig
mijn vader natuurlijk
partijdig voor ons
Feyenoorders, Henk v/d Krieke
ja, Roosje en Mickey (katten)
veldvoetbal
Siete
over spelen
koppen
gezeur aan mijn hoofd
Ajax
je lekker met je vrienden uit kan
leven en het is leuk
meer voetbalwedstrijden laten
spelen

4



Nfieuws van de D-Fupfiilflen
Vervoer uitwedstrijden:

Tjibbe Meester
Dick Westerhoven
Sipke Vink
Fam. Proot
Haaye v.d. Heide
Bjintze Brandinga
Jannie v.d. Heide
Janco v.d. Heide

Allemaal bedankt!
Overzicht gespeelde wedstrildèn:

2212
113

2213
514
1214
't914

2614
3/5
1o/s

Oldeboorn D1 - Oldeboorn C1 O-4
Oldeboorn D1 - Warga D2 2-1
GAVC D2 - Oldeboorn D1 3-3
Oldeboorn D1 - Scharnegoutum Dl 2-g
Sneek BP D2 - Oldeboorn D1 0-11
Oldeboorn Dl - WC D1 3-0
Oldeboorn D1 - Read Swart D1 1-4
WZS PheiÍer D3 - Oldeboorn Dl : . , 2.1
LSC'1890 D3 - Oldeboorn Dl 2-g

Toernooi Akkrum 9 mei.
Oldeboorn D1 - FVC Dl 0-3
Oldeboorn Dl - Akkrum D1 1-1

Oldeboorn Dl - Udiros D1 0-1

Gerke en Aríe.

Analyse D-pupillen f/-tal) 2e helft selzoen 96/97.

Wedstriiden:
Gespeelde wedstrijden totaal incl. oeÍenwedstrijd: 9

Gespeelde wedstrilden per speler:
Egbert Meetsma 6
Jelmer de Jong 9
Jitske v.d. Krieke 4
Karin Rodenburg I
Chantal Keekstra 7
Marrit Nijdam I
Arjen Geerligs I
Jorrit Bergsma I
Jeen de Leeuw 6

I

Marije v.d. Velde 2

Opmerkingen:
Jitske v.d. Krieke ziekte van PÍeifèr tot 19/4
Jeen de Leeuw 5/4 erbij gekorhen
Marije v.d. Velde 11/3 gestopt

Doelpunten:
Er werden 6 doelpunten gescoord door resp.

Jitske v.d, Krieke 1

ChantalKeekstra 2
Marrit Nijdam ii., 2
Jeen de Leeuw 1

Wissels:
Aangezien we áls 7-tal optraden na de winterstop, was
wisselen bijna nooit van toepassing. Af en toe werd er 8 tegên
I gespeeld, of we "leenden" even 2 spelers van de
tegenstander (\A/WS nog bedankt).
Trainingsopkomst:
Totaal aantal trainingên na de winterstop: 33
Aantal tralningen aanwezig:

Egbert Meetsma 21

Jelmer de Jong 20
Jitske v.d. Krieke I
Karin Rodenburg , 'u 17
ChantalKeekstra 11

Marrit Nijdam 22
Arjen Geerlig s 271

Jorrit Bergsma 11

Jeen de Leeuw 10
Marije v.d. Velde g ,

Opgemerkt dient te worden dat enkele spelers niet 2 keer per
week konden.trainen, te weten:

Jelmer de Jong (dinsdag's korps)
ChantalKeekstra (donderdag's gym) ' '''i
Jonit Bergsma (dinsdag's korps) Í'

Blessures: ,,.
We bleven gelukkig gevrijwaard van langdurige blessures.
Jitske v.d. Krieke was helaas enkele maanden uit de roulatie
als gevolg van de ziekte van pfeifer.

Vervoer uitwedstrilden:
Ook stonden de diverse ouders weer klaar om ons naar de
uitwedstrijden te brengen (onze harteliike dank hiervoor),
dit waren: , :.

KikiHarsta
Tinus Rodenburg
Tjeerd Keekstra
Dhr. Geerligs ir i

Overzicht gespeelde wedstrijden :

2212 Oldeboorn D2 - Oldeboorn E1 0-5 (oeÍen)
113 GAVC Dg - Oldeboorn D2 8-1

2213 Oldeboorn D2 - Aengwirden D2 0-9
514 DWP D2 - Oldeboorn D2 18-0
144 Oldeboorn D2 - Akkrum D2 O-8

1914 WWS D1 . Ordebuóm D2 1+1 , :

2614 Oldeboorn D2 -i 
lmsum D2 1-5

3/S Wispolia Dl - Oldeboorn D2 7-2 . i . .

1 0/5 Oldeboorn D2 - Blue Boys D2 1 -6 .:

Toernool Aengwirden 31/5.
Oldeboom D2
Oldeboom D2
Oldeboorn D2
Oldeboom D2
Piet.

- Mildam Dl O-7
- de Sweach D1 1-2
- Aengwirden D2 3-3!
- sc Boornbergum D1, 0.14

t



ilNTERFJOETJE
In onze rubriek "lnterfjoetje'! deze keer een profielschets van :

Naam:
Geboren:
Burgêrlijke staat:
Schoenmaat en merk:
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste film:
Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste man een/of vrouw:
Favoriete club:
Favoriete club buitenland:
Favoriete speler:
Favoriete trainer:
Welke club wordt dit seizoen landskampioen:
Welke clubs degraderen dit seizoen:
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Favoriete tv-prog ramma:
Favoriete tv-presentator:
Kwalvan de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete muziek:
Slechtste muziek:
Favoriete andere sport:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:

Ambities voor de toekomst:
Beste krant/tijdschrift :

Slechtste kranVtijdsch rift:
Een hekel aan:
Bewondering voor:
Kwd van de voetballerij:
Wie zou je weleens willen ontmoeten:
Wie nodig je niet uit op je verjaardag:
Beste voetballer v.v.Oldeboorn :

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn:
Voetbal is:
Wat je verder altijd al kwijt wou:

Siemen Willem de Vries
19-05-1971
niks
45 adidas
Oldeboorn 1

jeugd Oldeboorn en jeugd GAVC
roken nee alcoholja
nee
telefoonboek
Basic instinct
Bruce Willes
stimp stamp
voetbal
hou ik voor me zelf
AJAX en Heerenveen
Barcalona
lgor Korneev
Bonne de Vries
Hoda JC
Donkerbroek, Langezwaag
een onpartijdige
een partijdige
Studio Sport
Mart Smeets
rara, Fortuin
Veronica
van alles
House troep
slapen, zwemmen
promotie naar de 4e klas
disciplinaire schorsing tegen
Sparta
handhaving 4e klas
VI
Leeuwarder Courant
verliezen
mijn moeder
W,Schokker (Udiros)
v/d Sar
Zijlstra
Wietse Huisman WZN
niks ga zo door
beleving
spelers, begeleiding en bestuur
bedankt voor de machtige dag,
ZONDAG 25 MEI

4



INDELilNG SEJZ@EN '97 ['9E

SELEKTIE 1E

01. S.Akkerman
02. D.H.Akkerman
03. W.Huismán Wzn
04. W.Huisman Szn
05. P.A.Kalsbeek
06. H.Veerman
07. S.Oosterbaan
08. S.Veenstra
09. J.Tijsma
í0. C.Reitsma
11. R.van Warmerdam
12. P.Poepjes
13. J.v/d Woude
14. S.W.de Vries (K)

" SELEKTIE 2E

01. L.ldsinga
02. A.de Boer
03. J.de Jong
04. J.StulP
05, H.v/d Meulen
06. S.de Roos
07. B.Voolstra
08. J.Hoekstra

- 09. E.Quarré
10. R.Jelsma
11. J.Klompmaker
12. W.Procee

. 13. A.Nijholt

. 14. T.Nijdam
, 15. A.Faber

16. J.v/d Wal (K)

17. J.Groetelaars (K)

18. J.Voolstra
19. J.Visser' 20. R.v/d Velde

SELEKTIE B.JUNIOREN

01. M.Meester
02. S.v/d Velde
03. H.Romkema
04. R.v/d Torre
05. H.Hoekstra
06. A.Bergsma
07. J.v/d Berg
08. K.Voolstra
09. H.Watzema (K)
10. J.Nijdam
11. J.J.de Vries
12. T.Huisman
13. R.Eijzenga
14. L.Proot

Het trainingsrooster voor cleze selecties ziet er als volgt uit:

* Dinsdag's van 19.15 - 20.30 uur:
sELEKï|E 2E ELFTAL + B-JUNIOREN met uitzondering van alle vet afgedrukte
namen!!!!!!!!!

" Dinsdag's van 20.30 - 21.45 uur:
SELEKTIÉ 1E ELFTAL + die spelers uit selektie 2e elftal en selektie B-junioren waarvan de

namen vet gedrukt ziin!!!!!!!!!

* Dinsdag's van 1g.30 - 21.0ó KEEPERTRAINING voor keepers selektie 1e en 2e elftal en

B-jnuioren

* Donderdag van 20.00 - 21.00 B-JUNIOREN r,, ,.

* Vriidagts van 19.00 - 20.15 SELEKTIE 2E ELFTAL
* Vriidag's van 20.15 - 21.30 SELEKTIE 1E ELFTAL



ilNDELING SE[,Z@EN U97 ['98
voorlopige indelingen > hopelijk meldt zich voor het oldeboorn 5.
recreatieve seniorenteams nieuwe seizoen nog een 1. Klaas Akkermans
v.v. Oldeboorn. kandidaat, anders moeten 2. Meine Kleefstra

we een speler aanwijzen!!! 3. Jan de Jong
Oldeboorn 3. 4. Uitke Nijhott
1. Hans Nieuwenhuis oldeboorn 4. 5. Hendrik Nieuwland
2. Joh. Poepjes 1. Willem van Kalsbeek O. Harmen Ament
3. Hans v.d. Krieke 2. Jan Meester 7. Durk Valk?
4. Erik v.d. Krieke 3. Henk Vink 8. Binne oosterbaan
5. Jan v.d. Vlugt 4. Jentje Akkerman 9. Dick westerhoven
6. Wiebe J4ger 5. Gerke van Kalsbeek 10. Sietse Bergsma :

7. Foppe Nieuwenhuis 6. Pedro Viera Dias 11. Thomas Voolstra
8. Henk Eizema 7. Jan Bethlehem í2. Bouke Haspels
9. Marinus Dam 8. Rinse deVries 13. Harke Hartmans
10. Piet v.d. Vlugt - 9. Sipke Vink 14. Jan de Boer
1 1 . Cees Troost (keeper) 10. Jeroen Witteveen 15. Richard Dijkstra?
12. Mohammed Hassan 11. Leo Hamburg 16. Gerard Klijn
13. Jefta Fokkema 12. Wilco Vink , 17. Kees v.d. Velde (op
14. Jelle Zwart? 13. Maurice Koerts ?? afroep)
Leider: Nog steeds niet Leider: Sipke vink 18. Haiko van Dijk (op
bekend afroep) q

Leider: Klaas Akkermans

Opmerking.
Het bleek afgelopen seizoen nogal eens moeite te kosten om met volledige teams het veld te betreden.
Hierbij herinneren we de leiders nogmaals op de destijds gemaakte afspraken (die sindsdien niet zijn veranderd:
"wanneer een elÍtal te weinig spelers heeÍt moet desbetreÍfende leider een beroep doen op een lager team.
Hij treedt dusyfgegllldlg in contact met de andere leider. Dus de leider van Oldeboorn 3 benadert de leider van
Oldeboorn 4 en de leider van Oldeboorn 4 benadert de leider van Oldeboorn 5. De leiders mogen echter niet
verwachten dat er op zaterdagavond nog veel spelers kunnen/willen/mogen spelen. Het is dus nogmaals zaak dat
je iedereen tlidig bericht doet!!! Voor alle spelers geldt; zorg dat je zondag's aanwezig bent en niet op het laatste
moment aÍbelt.
Je weet dat je lid bent van een voetbalvereniging en dat je bijna iedere zondag moet spelen. SchuiÍ het niet te
makkeliik af op de leider met de mededeling "ik heb nooit bericfrt gehad". Kijk desnoods iedere dinsdag in de
MÍd Frieslander, waar meestal het wedstrijdprogramma voor komende zondag staat vermeld, en neem anders
vroegtijdig contact op met de leider. Kom ook gerust iedere woensdag om 20.00 u. lekker met de rest trainen,
dan kunnen er waarschijnlijk ook al zaken voor de komende wedstrijd worden geregeld.
De A-selectie en de B-selectie beschikken momenteel over ca. 32 spelers. Een eenvoudig rekensommetje leert ons
dan dat er nogal enkele spelers zullén doorstromen naar de lagere elftallen, zodat er in principe geen spelerstekort
hoeft te ontstaan. Verder is het de bedoeling dat het 1e elÍtal iederê zondag ook een B-junior ats wisselspeler
meeneemt. ln de loop van augustus verwachten we de deÍinitieve teamindelingen te kunnen presenteren (dan zijn
ook de afvallers uit de B-selectie bekend). We rekenen op jullie medewerking en wensen hierbij een ieder een
prettige vakantie en hopelijk tot ziens op het sportcomplex vanaÍ begin augustus.

P.S. De competitie vangt aan in het weekend van 6/7 september.



W.Huisman Wzn

Joh.Tijsma
S.Akkerman

S.Oosterbaan

R.van Warmerdam

S.Veenstra

P.Poepjes

H.Veerman

C.Reitsma
S.W.de Vries
W.Huisman Szn

P.A.Kalsbeek, .. ...

A.Faber 
..

J.vld Woude
D.Valk
J,Groetelaars

J.de Jong

B.Voolstra

S.de Roos

H.v/d Meulen

E.Quarré
W.Procee
J.Stulp

L.ldsinga
J.Hoekstra
A.de Boer

J.Klompmaker
R.Jelsma

Joh.Poepjes
J.Voolstra
E.v/d Woude

55

55

53
52

49

48

47

Mii

42

40 
':t 'l

3gi
26

12

11

8

W.Huisman wzn

S.Oosterbaan

J.Tijsma

S.Veenstra

S.W.de Vries

S.Akkerman
A.Faber

H.Veerman

R.van Warmerdam

P.Poepjes

C.Reitsma
P.A.Kalsbeek

J.vld Woude

W.Huisman szn

A.de Boer

J.de Jong

L.ldsinga

J.Stulp

J.Klompmaker
H.Ament

D.Valk

J.v/d Wal

J.Poepjes
H.Watzema

66

62

60j
60
55

55

53
49,
45
44.
43

41 
,

38

28

26

25

7

5

5

5

6

3

3

1

1

1

LeeGste nfieuwtJes vovo @[Ceboolrn
Tralningsopkomst eerstb. Aantal trainingen: 71

Trainingsopkomst tweede. Aantal trainingen: 71,

J.Visser
H.Ament

A.Veenstra :

M.Hassan

L.Hamburg

J.v/d Wal

B.Veld

H.Akkermans

J.Wilkens
D.H.Akkerman

Totaal aantal wedstriiden gespeeld: 36

36
35

35
33

32

31

31

30

28

28

25
23
22

18

10

I
$;
4
3

2

z
2

1

1

Topscorers eerste elftal seizoen 96197 S.Akkerman
H.Veerman

J.Stulp
W.Huisman wzn

A.de Boer

J.de Jong

Joh.Tijsma

4

3

2

2

1

1

1

S.Veenstra

P.Poepjes

A.Faber
C.Reitsma
S.Oosterbaan
P.A.Kalsbeek

24

16

16

15

7

4



Sp@ns@rh@ckle
Glub van 100 v.v. Oldeboorn

1. Skineskopper (Haaye v.d. Heide)
2. Moeke de Bruin (een caÍé in Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan, Roelof en Piet Tijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mijduidelijk)
5. Bogra Sports (de maker van de bordjes)
6. Zico (Binne Oosterbaan)
7. Jossie Verstapt'm (Janco Voolstra)
8. Meesterzuiper (Jan Meester)
9. Modehuis Numan (ook wel duidelijk)
10. Katje (Harm Oosterbaan)
11. lk en mien broer (Korl Mulder en Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor Brouwer & Siep Grotenhuis)
13. Lytse Louw (Jan Visser)
14. 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. WK 94 (Weddenschap WK voetbal 1994)
20. Calimero (Gerke van Kalsbeek)
21. de Heavy's (Sible, Henk, Ellert en RoeloÍ)
22. Jeppe Tjengberg ' (Sietse Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethtehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van Warmerdam)
26. A+3xH te A. (het andere caÍé)
27. Wobma Fourages (duidelijk lijkt mij)
28. Anne Nijdam (de trouwste supporter)
29. Black & White (Marcelpn 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 Boel Hofstede Aldeboarn 05663-1645
33. Marten de MOs , (alias Wichard Postma)
34. "Do Kachel, lk ek kaoheln (Jubbega 5)
35. M. PlatÍisk (Melle de Haan)
36. Hamburger (Leo Hamburg)
37. Baas Klaas (Klaas Akkermans)
38. Melle House (Henrico Veerman)
39. Gebr.Corona (Pieter Poepjes/Douwe Hein Akkerman)
40. it knyn fan Skylge (Harmen Ament)
41. Eilánhopper (Wietze Huisman)
42. De Vlugtheuvel B.V. (Jan en Piet v/d Vlugt)

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".



Sp@ns@nh@ckle
RECLAMEBORDEN V.V. OLDEBOORN

- MDM SERVTCE OLDEBOORN/SNEEIqHARL|NGEN
- JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
- AUTOSPUITERIJ ELZINGA IRNSUM
. AUTOBEDRIJF W.V/D KRIEKE
- FRIESLAND BANK
- RABO BANK
- HOTEL GOERRES OLDEBOORN
. M. URFF OLDEBOORN
. BOUWBEDRIJF R.DE VRIES OLDEBOORN
- CORA AUTOMATISERING OLDEBOORN
- FLUID SYSTEMS DRACHTEN .J

. CAFE MOEKE DE BRUIN OLDEBOORN

. FA. RODENBURG OLDEBOORN
, ARK EN REAU OLDEBOORN
- TRANSPORTBEDRIJF L. VISSER OLDEBOORN
- WILT U OOK EEN RECLAMEBORD BEL6}1772
- HORA OLDEBOORN
- APOLLO ENGINEERING OLDEBOORN i ! '

. ROEL HOFSTEDE VAKKUNDIG TEGELWERK

tNLrcHTrNcEN ovER EEN REcLAMEBoRD KUNT u rcnrueËlr BrJ JAN vlo woajoE TEL 691772 
i.

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS !!! 
.:.

ADVERTEREN DOET VERKOPEN !!!
':.

Wilt u ook een advertentie in onq cluhblad plaatsen ??? .

Neem gerust even contact op met Jelle Teunissen tel. 691412ltl

WEDSTRTJDFALLEN SETZOEN I 996/í997 V.V. OLpEBOORN
De volgende bedrijven hebben dit seizoen reeds een bal aapgebodeb voor een wedstrijd van Oldeboorn 1.
Waarvoor,uiteraardonzehartelijkedank'....1l

CAFE MOEKE DE BRUIN
ANNE NIJDAM
HOTEL GOERRES . 

1,,i

TRANSPORT GROEP VALK
TRANSPORTBEDR]JF L. VISSER EN ZN
FA. Y. RODENBURG
MDM SERVICE
SMULBOETIEK'T ANKER
VAN ELST EN OOSTERBAAN
KNOL BV
TEGELZETBEDRIJF ROEL HOFSTEDE
INT. EXP. RICHARD KEMPEFS LEEUWARDEN
Wilt u in de toekomst ook een wedstrijdbal schenken voor een thuiswedstrijd van Oldeboorn 1 dan kunt u dit melden
bij Jelle Teunissen tel. 631442. Hiervan wordt tevens rnelding gemaakt in het programmablad, het clubblad en de
rest van het seizoen in de kantine van de v.v.Oldeboorn. Een wedstrijdbal kost u Í 1 10,-- Hiervoor ontvangt u van
onze penningmeester een nota, die belastingtecfinisch weer attrekbaar is van de winst.

PR-KOMMISSIE V.V. OLDEBOORN

ë



GIubsparcffi , yan sp aarbeileg
Zoals jullie ongetwijfeld weten, heeft elke vereniging altijd behoefte aan extra inkomsten.
De contributies, sponsors, en kantine-inkomsten leveren vaak net genoeg geld op om de
lopende begroting te dekken. Geld voor leuke dingen is er meestal niet, het zit er vaak niet in.
Of jullie moeten zelf een ( forse ) bijdrage betalen.

Omdat wij ook graag geld in kas willen hebben om juist wat extra's voor onze leden te kunnen
doen, hebben wij besloten om deelte nemen aan Clubsparen van Spaarbeleg. Clubsparen is
een actie die speciaal door Spaarbeleg is opgezet om de kas van clubs en verenigingen te
spekken.
Spaarbeleg is een 100o/o dochteronderneming van AEGON, één van de grootste financiële
instellingen van ons land.

Actie Clubsparen
Hoe werkt Clubsparen? Eigenlijk heel eenvoudig. Als je een spaarrekening opent bij Spaarbeleg
krijg jij / 15 op je rekening en V.V. Oldeboorn f 25. Dat is makkelijk verdiend voor jou en voor
V.V.Oldeboorn. Het enige wat je dus moet doen is een spaarrekening openen. Deze rekening
heet de RenteRekening. De RenteRekening heeft een zeer hoge rente en kent geen ','

beperkingen. Je bent niet verplicht geld te storten en als je geld hebt gestort kun je er zonder
kosten direct weer over beschikken. Daarom is de RenteRekening aljarenlang één van de beste
spaarrekeningen van Nederland. . i:'

Hoe kun je meedoen? t
ln het clubblad vind je een brochure met een inschrijfformulier. Dit formulier moet je invullen en
inleveren bij B.Oosterbaan, Ds.Nieuwoldstr.l 2. Doe dit elk geval voor 30 augustus a.s., want tot
die datum loopt de actie. Als je nog vragen hebt over de RenteRekening, kun je altijd bellen met
Spaarbeleg, telefoonnummer ( 030 ) 6025600

WijstaanvolledigachterdezeactieenVragenjeomaanClubsparenmeetedoen'
Jij krijgt / 15 en V.V. Oldeboorn f 25 per geopende rekening. Terwijl je alleen maar een
RenteRekening hoeft te openen en je geen verdere verplichtingen hebt.
Wij hopen dat we samen met jullie een groot succes kunnen maken van deze actie.

V.V.Oldeboorn
E.Fokkema, voorzitter


