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Agenda Algemene ledenvergadering VV Oldeboorn
ZVV Apollo Engineering

Datum: 26 september 1997

Aanvang:20.00 uur

Opening
Ingekomen stukken
Notulen algemene ledenvergadering'96
Jaarverslag seizoen 96197

Financieel j aarversla g 9 6 I 97

Begroting seizoen 97 198

Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie

Jaarverslag Jeugd

Bestuursverkiezing
Evert Fokkema, voorzitter aftredend &

herkiesbaar

Harm Oosterbaan, wedstrijdsecretaris aftredend &
herkiesbaar

Haiko van Dijk, onderhoud aftredend &
herkiesbaar

Mededelingen taakverdelingen bestuur

Voorstel opheffen z.v.v. APollo
Aanvullingen / evaluatie beleidsplan

Rondvraag
Pauze

Toelichting belangrijkste punten aanvullingen

/ eyaluatie beleidsPlan
Informatie jubileum

Toelichting sporttechnisch beleid trainer A / B selectie

secretaris
penningmeester
penningmeester

jeugdsecretaris



De aanvullingen / evaluatie beleidsplan liggen vanaf 2 weken
voor de vergaderingter inzage in de kantine.
De financiële cijfers liggen een halfuur voor aanvang van de ver-
gadering ter inzage in de kantine.
Tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen tot een half-
uur voor de vergadering worden ingediend bij het zittende
bestuur.

16 oktober Kinderbingo
17 oktober Bingo voor de ouderen
20 december Stuifes in met de kerst

's middags kleinste jeugd
's avonds grootste jeugd

10 januari Swingend 1998 in.

Cees Reitsma
Tjitze Nijdam
Jan Meester
Pedro Viera Dias
Maarten v/d Heide
Harke Hartmans
Sander Postma
Sybrand Oosterbaan
Rienk v/d Velde
Lutsen Idsinga
Henk Eizema
Johan Tijsma
Theo Huisman
Gysbrand v/d Heide
Frans Goerres

2 oktober
3 oktober
5 oktober
ll oktober
l5 oktober
l7 oktober
22 aktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
23 oktober
25 oktober
28 oktober
30 oktober
30 oktober

3

28 jaar

17 jaar
L2 jaar

39 jaar
l3 jaar
37 jaar
12 jar
28 jaar

18 jaar
28 jaar

3l jaar
27 jaar

15 jaar
13 jaar

26 jaar
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WLJE VRIENDJE OFVRIENDINNETJE OOK LID
WORDEN VAN DE V.V. OLDEBOORN? DAT KAN
ALTUD!! AANMELDEN KAN BIJ BINNE OOSTERBAAN
DS. NIEUWOLDSTR. 12 IN ALDEBOARN TEL. 631768.

ER LIGGEN OOK AANMELDINGSFORMULIEREN IN
HET BURO IN DE BESTUURSKAMER.

KOM GERUST EENS KIJKEN OP EEN TRAINING OF
BU EEN WEDSTRUD.

VERDERE INFORMATIE: JAN NUDAM
(JEUGDVOORZTTTER) TEL. 631936.

Naam
Bouke Haspels
Sietse Bergsma
Nynke Akkerman
August Faber
Rienk v/d Velde
Jelger Hoekstra
Jacob Stulp
Sible de Roos

Willem van Kalsbeek
Henk Vink
Sierou v/d Heide

Elftal
Vrjfde
Vijfde
Dames

Tweede
Tweede
Tweede
Tweede
Derde'
Vierde
Vierde
Dames

Doelpunten
-J
2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

4



Oldeboorn 25 augustus.

Geachte spelregelcommissie van de FIFA.

Nu het nieuwe voetbalseizoen van start is gegaan, ben ik blij dat u ein-

delijk weer eens wat spelregels veranderd heeft. Want daar waren we

na enkele saaie voetbaljaren wel weer eens aan toe. D.m.v. dit schrij-

ven heb ik nog enkele suggesties voor u, om deze zo snel mogelijk
door te voeren, om onze geliefde voetbalsport nog aantrekkelijker te

maken voor publiek en commercie. Eerst nog dit wist u, dat de spelre-

gelswijzigingen die u heeft doorgevoerd meteen al een schrikreactie

bij de Nederlandse scheidsrechterscommissie heeft gebracht. Men
besloot meteen om de coopertest af te schaffen, om meer tijd te beste-

den, voor het snappen, en daadwerkelijk begrijpen van de door uw

bedachte spelregelswijzigingen. Ook heeft de K.N.V.B. de grensrech-

ters met onmiddelijke ingang bewapend met electronische geladen

vlaggen, dit heeft tot doel om scheidsrechters wakker te houden. Het
werkt dus als volgt, een scheidsrechter heeft een soort pacemakertje in
zijn borstzak, op het moment als grensrechter A denkt dat de scheids-

rechter iets niet heeft gezien wat hij wel heeft waargenomen wordt er

door middel van een uitgezonden signaal de scheidsrechter onder

stroom gezet, dit heeft als voordeel dat scheidsrechters in de toekomst

minder in slaap zullen vállen tijdens een wedstrijd. Ja wat dat betreft
lopen we in Nederland weer eens voorop. Nu er over 2.5 jaar het EK
in Nederland en België wordt gehouden, heb ik enkele suggesties om
de voetbalsport nog aantrekkelijker te maken voor publiek en com-

mercie. Om het een beetje eenvoudig te houden, denk ik dar er binnen

2 jaat ongeveer 10 dingen dienen te veranderen, wat betrekking heeft

op de voetbalsport in zijn totaal.

Punt 1.

Toetreding van Joop v/d Ende en John de Mol tot uw spelregelcom-
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missie. Indien u binnen 14 dagen akkoord gaat, krijgt u Hans v/d Togt

er gratis bij.
Punt.2.
Het voorgoed afrekenen met het probleemgeval nummer l, de keeper.

Voor dit probleem heb ik een simpele oplossing. Het wordt vanaf

heden verboden voor een keeper de bal nog met zijn handen of voeten

aan te raken, waardoor het tijdrekken (waarvan we weten dat dit
meestal ddor de doelman gebeurd) kan worden teruggedrongen. Dit
heeft bij rechtstreekse wedstrijden het voordeel dat de reklame eerder

op t.v. kan worden uitgezonden en er geen inkomstenverlies is waar-

van een doelman de schuldige zou kunnen zijn.
Punt 3.

Het invoeren van een Hooligans competitie.

Voor elke competitiewedstrijd dienen zich in een grote kooiop het

voetbalveld van elke vereniging zich 100 hooligans te melden. Het

voordeel hiervan is dat het tijdens de voetbalwedstrijd rustig blijft,
doordat het merendeel van de hooligens zich onder doktersbehande-

ling moet stellen, waardoor verdere rellen zullen uitblijven, het voor-

deel hier weer van is dat een wedstriid niet hoeft worden stilgelegt en

waardoor er geen tijdverlies wordt geleden.

Punt 4.

Een verbod op blessurebehandeling op het speelveld. Een speler dient

zich ongeacht de ernst van zijn of haar blessure zich zelf aan de zijlijn
te vervoegen. Hier kan weer veel tijd mee worden gewonnen.

Punt 5.

Het afschaffen van de buitenspelregel, waardoor grensrechters over-

bodig worden en spelers niet meer de tijd hebben een bal onnodig weg

te trappen als zij buitenspel staan. Zo alweer tijdwinst'
Punt 6.

Er mag niet meer gewisseld worden tijdens de wedstrijd. Een uitzon-

dering op deze regel is het wisselen van een scheidsrechter, die tijdens

een wedstrijd een aangeslagen indruk maakt, dit gaat vaak gepaard met

het dood fluiten van een. wedstrijd. Hierdoor zou ook tijdverlies kun-

nen ontstaan.
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Punt 7.

Afschaffen rode en gele kaarten.

Een scheidsrechter zalniet iemand meer d.m.v. een rode kaart het veld

uitzenden. Dit zal vanaf heden gebeuren met een wapen die stroom-

stoten geeft, wat weer als voordeel heeft dat er geen tijd is om te
protesteren door de desbetreffende speler, hierdoor kan er weer tijd
worden gewonnen.
Punt 8.

Afschaffen verlenging en strafschoppen series.

Indien er tijdens EK - WK een wedstrijd gelijk eindigt, zullen beide

landen uitgeschakeld zijn. Indien een landelijke bekerwedstrtjd gelijk
eindigt dan treedt punt 3 in werking. Dan zal de uitslag in de onder-

linge hooliganswedstrijd de doorslag geven wie er verder mag beke-

ren.

Punt 9.
Het muilkorven van de begeleiding aan de zijkant, waardoor ze geen

kans krijgen opmerkingen naar sBelers en scheidsrechter te maken.

Punt 10.

Het optreden tegen schwalbes.

Een speler die zich hieraan schuldig maakt dient meteen met veel
geweld van het speelveld worden verwijderd. Ook zal een speler die

zich aan dit punt schuldig maakt, levenslang worden geschorst. Dit
heeft als voordeel dat er binnen 2 jaar geen Duitser meer voetbalt, en

het voordeel hiervan is dat EK, WK en Europacupwedstrijden meteen

intresanter worden.
Deze punten zullen u misschien wat lachwekkend in de oren klinken.
Maar helaas moet ik constateren dat die hele bejaarde FIFA net zo

lachwekkend is, en dat de voetbalbport op deze manier geen lang leven

beschoren zal zijn.

Tekst: Rechtspoot
Henk "Derksen"Vink.
Voor de volgende "Balpen" zal Haaye v/d Heide aan het woord
komen.

È



WARGA Dl - OLDEBOORN Dl

17.45 moesten we in de box ztjn, en om 18.00 uur gingen we op
weg naar Warga. We gingen ons omkleden en gingen het veld op
de wedstrijden kon beginnen, maar er moest eerst getost worden
wij kregen de aftrap. Het begon gelijkwaardig maar in de twintig-
ste minuut kreeg Warga een gool, ik Sander trapte de bal voor en
Jitske kopte de bal achterover naar Tom en die schopte de bal in
het doel. Voor de pauze werd de stand dus 1-1. In de tweede helft
werd het wat moeilijker. We kwamen met 4-l achter en toen
scoorde Sander 4-2 en vlak daarna werd het 5-2. Maar we werden
sterker en ik Sander maakte er nog twee bij door een paar mooie
voorzetten van Tom Proot en dat bracht de eindstand op 5-4 voor
Warga D 1.

oLDEBooRN B1 - o.N.T. Br 
- sander Postma

Wij moesten donderdagavond 21 augustus tegen O.N.T. een
bekerwedstrijd spelen. We begonnen met een warming-up (dat
hoefde eindelijk niet, want het warm genoeg). de eerste helft zat
Ate B. op wissel. We speelden heel slecht en het was al snel 0-1.
Toen waren we nog niet wakker geschud, dus werd het ook al snel
0-2. Toen floot Sietze af voor de pauze. Na wat gescheld en getier
van Cees gingen we weer het veld op. Ate kwam erin voor
Johannes. We begonnen nog slechier dan de eerste helft en dus
wgrd het al snel0-3. Er was even een lichtpuntje toen Robbert een
kans kreeg en tegen de keeper aanschoot en Sander in de herkan-
sing op de paal. We verloren uiteindelijk met 0-6. P.S. Ik heet
namens de anderen Jelmer, Ate en Robbert welkom bij de B's en
hoop dat ze eengoed seizoen spelen.

Martin



WNPOLIA Cl - OLDEBOORN Cl

Kwart over tien vertrokken we bij de kantine naar Wispolia. Waar

we om elf uur moesten spelen. In Têrwispel kregen we de opstel-

ling te horen.
Goal
Verdedigers
Middenveld
Voorhoede

:Marten
:Jacob, Ate, Maarten en Franke.

:Gerrit, Bouke Paul en Nico.
:Johannes, Gysbert en Jelmer (aanvoerder).

Daarna gingen we inlopen en inspelen en toen begonnen we. We

begonnen matig aan de wedstrijd maar kwamen wel met 1-0 voor

door Gysbert. Maar meteen daarna een counter voor de anderen

over de linkerkant en daaruit scoorde de linkerspits van hun.

Daarna speelden wij rustig verder totdat wij een counter kregen

waaruit Jelmer op doel schoot maar werd tegen gehouden toen

kreeg ik de bal voor de voeten en schoot ik tegen de keeper en toen

Bouke op de paal en daarna schoot Gerrit naast. Maar vlak daarna

kreeg Jelmer de bal en schoot hem in de goal. Maar meteen daar-

na scoorde de linkerspits van Wispolia weer en meteen daarna

weer. Wij probeerden de draad weer op te pakken maar dat lukte
niet nog net voor de rust scoorde de linkerspits weer. Rust: In de

rust kregen we te horen dat we niet op eigen houtje moesten spe-

len. Jeen kwam op de goal voor Marten. Marten kwam op de plaats

van Jacob en Bart Jan nam de plaats in van Nico. Meteen scoorde

de linkerspits weer nu uit een vrije trap. Daarna wisten wij pas de

draad op te pakken. 'We begonnen meer samen te spelen en kregen

meer kansen. Door een counter van Bart Jan wist hij voor te trek-

ken en ik tikte de bal langs de keeper. Toen wou het met Wispolia
niet meer. Want wij zetten ze onder druk. We kregen een corner. Ik
trok de corner voor en Bouke scoorde. En vlak daarna scoorde

Bouke weer. We kwamen terug op 5-5 van een 5-2 achterstand. We

probeerden toen alles om te winnen en dat lukte ook nog. Door een

diepe bal van Bouke poorte Gysbert de keeper van Wispolia en

&



rolde de bal over de doellijn. Zo wonnen we de wedstrijd met 6-5

naar een 5-2 achterstand. We kregen de complimenten van onze

coaches en hebben we de eerste drie punten binnen.

Johannes Watzema

V EN V' 68 81 - OLDEBOORN B1

28 augustus 1997 18.30 moesten wij Oldeboorn B1 naar Garijp.
Na het omkleden gingen we het veld op. Robbert v/d Torre kon
helaas niet meedoen want hij had een spierbloeding. Theo had een

blessure aan zrjn rug maar hij deed wel mee. De scheidsrechter
floot en de wedstrijd begon. We begonnen sterk en scoorden snel,

in de eerste helft scoorden we 6 keer. In de pauze hebben we bui-
ten gestaan want er zat een ander tean bij ons in de box. In de2e
helft scoorden we nog 2 keer en kregen we een lullig doelpunt
tegen. Daarna moesten we penalty schieten. Jelmer, Martin,
Jeroen, Jelle, Klaas, Martin en Kktas en de rest schoot hoog over
of naast. De vrijdag daarvooi zei Cees Reitsma als jullie donder-

dag winnen krijgen jullie een kratje bier, waar blijft dat krade

cees??? 
sander v/d velde

D.W.P. Dl . OLDEBOORN Dl
Zaterdag 6 september moesten wij om 10.45 tegen D.V/.P. voet-
ballen. Na ongeveer een kwartier te hebben ingespeeld, begon de

wedstrijd. We waren met 11 man, dus we konden niet wisselen. De

meisjes stonden deze keer in de achterhoede. Met de rust stonden

we al met 9-0 achter. De tweede helft ging veel beter. Toen maak-

te D.W.P. maar twee goals. We hebben dus met 11-0 verloren. We

veigeten deze wedstrijd maar snel, en gaan er de volgende keer

weer vol tegen aan.

Hindrik de Jong

ë
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OLDEBOORN 81. . OUDEHASKE 81

Om half twaalf moesten wij in de box zijn om onze wedstrijd
tegen Oudehaske te spelen. Nadat we ons hadden omgekleed kre-
gen we de opstelling te hore en die was als volgd:
1.

2.
-J.

4.

5.

6.

l. René Eyzinga
8. Johannes Nijdam
9. Robbert v/d Torue

10. Sander v/d Velde

Harm Watzema
Klaas Voolstra
Martin Meester
Dennis van Marrum
Jelmer vid Berg
Ate Bergsma

Jelle J. de Vries
Chris Wagenaar

Keeper
Rechtsback
Laatste man (aanvoerder)

Voorstopper
Linksback
Rechtsmidden
Rechterspits
Linksmidden
Spits
Mid Mid (res.aanvoerder)

Linkerspits
Reserve

11.

12.
(als verdediger inzetbaar)

Na de opstelling gingen we een rondje warmlopen en de rekoefe-

ningen doen. Na een beetje inschieten en een balletje rond laten

gaan begonnen we aan onze wedstrijd. Wij waren veel in balbezit
en het liep erg goed in ons team. Het duurde dan ook niet lang toen

na een counter over de rechterkant René vol lef de bal achter de

keeper in het net schoot. Oudehaske mocht de aftrap nemen en wij
zaten er direct er weer boven op en we speelden ze gewoon hele-

maal uit de wedstrijd. Na goed samenspel voorin kreeg Robbert de

bal en deed een schot op het goal en met succes, want de keeper

zou de bal pakken en liet hem door de voeten glijden. Het was nu

2-0.De eerste spelers van ons team die geloofden het wel weer en

deden het wat rustiger. Een daardoor kwam Oudehaske weer

geheel terug in de wedstrijd. En ze kwamen te vaak op onze helft
van het veld en waren weer wat gevaarliker. Daar moesten wij
natuurlijk weer wat aan doen en we begonnen weer wat te combi-
neren. De bal werd door hun tot een hoekschop geschopt. Sander

l1
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nam hem en Robbert kwam bij de eerste paal en tikte de bal netjes

in. De stand was nu 3-0 en na een paar minuten spelen was het rust.

V/e hebben met een bakje thee alle goede en verkeerde momenten
van de wedstrijd doorgepraat. Martin werd gewisseld voor onze

debutant Chris. De tweede helft ging alles veel moeilijker omdat
we onze betrouwbare laatste man kwijt waren. We hadden veel te
veel moeite omdat we allen maar Sander als aanspeelpunt hadden.

Hij moest dan ook overal zijn. En de rest stond er alleen maar wat
naar te kijken. Dit leide tot irritaties en Klaas had wat mot met zijn
tegenstander en kreeg twee keer een waarschuwing van de

scheidsrechter. Ate die haalde een speler van achteren onderuit en

hij kon vertrekken als hij dat nog een keer deed. Het regende kan-
sen voor de tegenpartij en ik had een paar goede reddingen. Klaas
en zijn medespeler kregen beide weer een waarschuwing omdat ze

weer op elkaar stonden te schelden. Oudehaske brak door en Klaas
trok zijn speler zonder aanleg onderuit in het strafschopgebied.
Dus we hadden een penalty tegen (Klaas had mazzel dat hij geen

rood kreeg). Hun penalty werd benut 3-1. Toen wij weer in de aan-

val René kreeg een goede schietkans en haalde uit. De bal kwam
via binnenkant paal bij de keeper in de handen. Na nog een paar
minuten rommelig voetbal bleef het 3-1 in ons voordeel. En we
hadden de eerste 3 punten binnen.

Harm Watzema

MAANDAG 1. SEPTEMBER
OLDEBOORN 81 . AKKRUM 81

We moesten voor de beker tegen Akkrum. We gingen redelijk van
start. Theo en Hedde waren geblesseerd. Dus de opstelling werd
wat omgegooid. Al vrij snel stonden we met 1-0 voor. Kort daarna
stond het al vrij snel 2-0. Het ging aardig makkelijk want we kre-
gen veel vrije ruimte om ons spelletje te spelen, al lag het tempo
vrij laag en het balletje ging niet zo goed rond. Maar toch werd er
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wel veel gemakkelijk gescoord. Voor de rust stonden we met 3-0
voor. Na de pauze gingen we gewoon door. Met resultaat, er vie-
len weer 3 goals in ons voordeel 6-0. Toen viel er een goal aan

Akkrum zljde 6-1. Maar daarna volgde al vrij snel weer een goal
van ons. De eindstand was 7-l een mooie en een vrijwel gemak-
kelijke overwinning. De goals zijn gemaakt door: Sander 2, Jeroen

3, Martin 1 en René 1.

Jelle-Jacob de Vries

BAKHUTZEN 2 - OLDEBOORN 2 (24-08-97)

Op deze mooie zomerse dag, wilden wij wel eens kijken hoe we er
voor stonden. Vandaar dat we naar Bakhuizen togen om aldaar
tegen het tweede elftal aan te treden, voor een oefenpartijdje.
Bakhuizen 2 speelt één klasse hoger dan wij, dus deze wedstrijd
zou wel eens een goede graadmeter voor de komende competitie
kunnen zijn. De eerste helft liep"het bij ons niet echt gesmeerd.

Met technisch verzorgd voetbal zette Bakhuizen ons behoorlijk
onder druk. Doordat hun achterhoede veelvuldig inschoof, kwam
er voorin ruimte voor ons. Hiervan wist August Faber te profiteren
0-1. Even later wist de thuisploeg de stand weer gelijk te trekken
1-1. Het laatste woord in de eerste helft was echter ook voor
August, zodat we met een 2-l voorsprong de rust ingingen. Het
bakje troost en een aantal wissels c.q. omzettingen gaven ons in de

tweede helft vleugels. De organisatie zat blj ons veel beter in
elkaar dan bij Bakhuizen. Dit resulteerde in een "walkover" en een

7-2 einduitslag, in het voordeel van Oldeboorns wonderboys. De
doelpunten werden in de tweede helft gescoord door achtereen-

volgens: Pieter Poepjes 3-1 en 4-1, Albert Nijholt 5-1, en last but
not least Pietertje Poepjes 6-l en7-1.
Niks mis mee, dacht ik zo.

Dries Kuperus

ë
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OLDEBOORN DAl . GAVC 1

Vandaag 6 september zijn we weer begonnen met voetballen. Een
andere trainer + andere speelsters. . Zoals jullie hadden kunnen
Iezen in het boekje zljn dit Olga Nijholt, Anneke Webers, Evelien
Wagenaar en Gea de Vries. Met deze nieuwelingen zíjn we weer
wat versterkt. Een aantal speelsters waren ziek Nouline, Karin en
Sjoukje. Vol goede moed begonnen wij aan de eerste helft. Binnen
één minuut wist Nynke te scoren. Maar bijna direct daarna werd er
ook door Grou gescoord. 1-1. En weer een paar minuten later was
Sierou heel wakker,2-1. Dit alles was in de eerste 5 minuten en
verder werd er tot de rust niet gescoord. Iedereen kon eventjes uit-
rusten en genieten van een bakje thee. Harm gaf even wat aanwij-
zingen en Olga en Anneke kwamen er voor Monique en Anneke
de Visser in. In de tweede helft werd er de eerste 20 min. niet ges-
coord. Toen raakten de Grouwsters op dreef zodat ze 3 doelpunten
konden scoren. Op een gegeven nloment gaf Sierou een pass aan
Evelien die gaf de bal door aan Nynke zodat Nynke alleen op de
keeper afkon gaan zodat ze kon scoren. De laatste minuten werd
er gelukkig nigt meer gescoord (door de Grouwsters) zodat we 5-
3 hebben verloren. Terwijl wij nog wel een paar kleine kansjes
hebben gehad. Maandag wordt het een zwaÍe training want condi-
tioneel zijn we........ (volgens Harm).

de Dames !!

OEFENPROGRAMMA
V.V. OLDEBOORN

Zondag 11 januari Oldeboorn
1 - Sparta'S9 1 14.00 uur.

t4



ZANDHUIZEN 1 . OLDEBOORN 1

Zondag 7 september 1997 was een bijna historische dag voor de

vv oldeboorn. Na een afwezigheid van 20 jaar werd er deze dag

voor het eerst weer door Oldeboorn op 4e klasniveau een com-

petitiewedstrijd gespeeld. Met een 15 mans selectie werd richting

Zandhuizen gezet. Een nog wel bekende tegenstander die twee

jaar geleden kampioen werd in de 5e klas en zich vorig jaar net

konden handhaven. Het begin van de wedstrijd was onstuimig en

zo gebeurde het dat wij de eerste 25 minuten behoorlijk onder druk

werden gezet, maar dit leverde naast enkele afstandschoten bijna

geen kansen voor Zandhuizen op. Hierna pakten wij de draad

enigzins op en kwamen tot een paar goede aanvallen die eveneens

niets opleverden. Met Sybrand voor Ronald werd de tweede helft

voor het grootste deel gecontroleerd en werden enkel goede kan-

sen gecreëerd. Met name Pieter en Sybrand waren dichtbij een

treffer, maar gescoord zou er van beide kanten niet worden. In de

slotfase kwam zandhuizen nog even opzetten, maar Sien willem,
die een puike wedstrijd keepte, bleef overeind, zodat het eerste

punt in de 4e klas binnen is. Hopelijk zullen wij het in grote mee-

gereisde Boarnster publiek dit jaar nog vele punten bieden. Hetzal
geen gemakkelijke opgave zljn, maar wij doen ons stinkende best

Johan Tijsma
É



BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER BELLEN,
DAARNA DE WEDSTRTJDSECRETARTS (AANGEZTEN DEZE LAATSTE
ANDERS EEN "TELEFOONOOR" KRTJGT !!). WAARVAN AKTE.

KNVB-TNFOLTJN (DTVERSE |NFO VrA CASSETTE). 0513-618998

ZATERDAG 27 SEPTEMBER

OLDEBOORN DAMES ZIJN VRIJ

ZATERDAG 4 OKTOBER

ZONDAG 28 SEPTEMBER

AENGWIRDEN 81
BLUE BOYS C1
LSC 1890 D3
NIEUWESCHOOT D2

OLDEBOORN 1

ZANDHUIZEN 2
SCS 2
OLDEBOORN 4
AKKRUM 5

OLDEBOORN DA1
OLDEBOORN 81
OLDEBOORN C1
OLDEBOORN D1
OLDEBOORN D2

HEERENVEEN 1

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
AENGWIRDEN 3
OLDEBOORN 5

- OLDEBOORN 81
- OLDEBOORN C1
- OLDEBOORN D1
- OLDEBOORN D2

- DVSV 1

- OLDEBOORN 2
- OLDEBOORN 3

-- MILDAM 3
- OLDEBOORN 5

- FFS DA2 14.00
- READ SWART 81
- GORREDIJKC2
- SNEEK D2
- wtsPollA D1 09.30

- OLDEBOORN 1

- BOYL 2
.-GAVC5
- OLDEBOORN 4
- TRYNWALDEN 3

46488
48887
51447
52947

3't125
40006
40882
40357
41015

29574
46490
48892
51452
52952

31131
4001 3
40891
40365
41022

11.15
09.00
12.30
09.00

14.00
10.00
't4.00

12.00
12.00

12.00
11.00
1'1.00

14.30
11.00
12.00
10.00
10.00

ZONDAG 5 OKTOBER

t6



ZATERDAG 11 OKTOBER
29581 HEERENVEEN B. DA2

ALLE JEUGD IS VRIJ.

ZONDAG 12 OKTOBER
31I38 OLDEBOORN 1

40017 JUBBEGA5
40899 FRtStA 5
4O37O OLDEBOORN 4
4',too26 THOR 4

OLDEBOORN DA1 11.50

AKKRUM
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
GEEL WIT 4
OLDEBOORN 5

14.00
10.00
11.00
10.30
10.00

ë



RI.ISCHEMA
V.V. OLDEBOORN

le HELFT SEIZOEN 199-1998.
B.JUNIOREN:

Dinsdag 2 sept. Warga
A. Bergsma en F. v.d. Berg

Zaterdag 13 sept. GAVC
(Grou)
W.L. v.d. Torre en P.

Hoekstra

Zaterdag2T sept.
Aengwirden ( jalleberd)
K. v.d. Velde en T. Voolstra

Zaterdag I nov. Heerenveen
R. Eijzenga en W. Wat2ema

Zaterdag 15 nov. Read
Swart (de Knipe)
B. de Vries en W. Huisman

Zaterdag 22 nov. Oudehaske
T. Meester en J. Nijdam

We vertrekken altijd bij de
kantine van de v.v.
Oldeboorn!

RI.ISCHEMA
V.V. OLDEBOORN

le HELFT SEIZOEN t99Z-1998.

C-.IUNIOREN:

Dinsdag 26 aug.Irnsum
H. v.d. Bij en W. Huisman

Zaterdag 6 sept. Wispolia
(Terwispel)
A. Scheffer en R. Hiemstra

Zaterdag 20 sept. Aengwirden
(Tjalleberd)
G. van Marrum en M. Veld

Zaterdag2T sept. Blue Boys
(\Ubeets)
J. v.d. Wal en M. Kleefstra

Zaterdag 25 okt. Boornbergum
S. v.d. Heide en J. Smits

Zaterdag 15 nov. Gonedijk
B. de Leeuw en R. Wagenaar

We vertrekken altijd bij de kan-
tine van de v.v. Oldeboorn.
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RI.ISCHEMA V.V. OLDEBOORN

le HELFT SEIZOEN 1997-1998.

D2.PUPILLEN.

Zaterdag 6 sept.
Heerenveense Boys
D. Westerhoven

Zaterdag 20 sept. WWS
(Wirdum)
B. Oosterbaan

Zaterdag2T sept.
Nieuweschoot
B. Haspels

Zaterdag 25 okt. Warga
B. de Vries

Zaterdag 15 nov. Wispolia
(Terwispel)
W. Watzema

We veÍrekken altijd bij de
kantine van de v.v.
Oldeboorn.

RI.ISCHEMA V.V. OLDEBOORN I'e

HELFT SEIZOEN 1997.1998.

Dl.PUPILLEN.

Dinsdag 26 aug. Warga. Vertrek
18.00 u.
T. Meetsma, J. Nijdam en

A. Postma

Zaterdag 6 sept. DV/P.
Vertrek 10.00 u.

K. Harsta, G. Beimin en
T. Meester

Zaterdag 20 sept. Irnsum.
Vertrek 8.15 u.

Fam. Proot, T. Rodenburg en

J. Keekstra

Zaterdag2T sept. LSC 1890
(Sneek). Vertrek 11.45 u.

Dhr. Geerligs, B. Brandinga en P.

Tijsma

Zaterdag 25 okt. Wolvega.
Vertrek 10.00 u.
T. Meetsma, J. Nijdam en A.
Postma

Zaterdag 15 nov. Sneek BP.

Vertrek 10.15 u.
G. Beimin, T. Meester en
P. Tijsma

De vertrektijden zijn onder voorbehoud.

Mochten deze tijden veranderen, dan krijgen jullie wel bericht. We ver-

trekken altijd bij de kantine van de v.v. Oldeboorn'

Mocht je niet kunnen rijden, dan dien iezelf voor een vervanger te zorgen

t9
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ln onze rubriek :Interfjoede: deze keer een profielschets van:

Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat:
Speelt in:
Op welke plaats in het elftal speel je:
Wàar speel je het liefst:
Schoenmaat en merk:
Slaapt:
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 sporten doe je:
Hobby's:
Van wie hou je het meest:
Ga je uit in het weekend:
Komen je vader en moeder vaak
bij het voetballen:
Wie vind je de beste trainer:
ïp voor de trainer:
Heb je huisdieren:
Wat is leuker zaalvoetbal of veldvoetbal:
Wie is de beste speler van Oldeboorn:
Sterke punten:
Zwak,ke punten:
Waar heb je een hekel aan:
Wie zou je weleens willen ontmoeten:
Ik vind voetballen leuk omdat:
Wat moet de v.v. Oldeboorn meer voor
de jeugd doen:

20

Martijn Haspels
26 augustus
ongehuwd
Oldeboorn
E1
thuis
Lotto 36
op de rug
Kameleon
PPTV
cartoon network
house
Straus
ET
patat
spruitjes
lego
lagere school
rekenen
taal
meester Reinder
Ajax - Feyenoord
Dani
Kluivert
Ajax
PSV
vissen
voetballen/vissen
mijn moeder
nee

ja
Jan
niet zo hard schoppen
hond/poes
veldvoetbal
Svb Valk
oárgaan met gehandicapten
opruimen
straf
Danni Blind
het een leuke sport is

meer voetballen


