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Oproep aan alle meisies van 9 tlm 12 iaar.

De voetbalvereniging Oldeboorn speelt momenteel in 3 ieugdteams Vm l2
iaar met o.a. 6 meisjes. Deze meisjes voetballen met de jongens.
Er is echter ook een competitie waarin meisjes in de leeftijd van g ym 12
jaar met- en tegenelkaar kunnen voetballen. Deze speciale meisjescom-
petitie wordt gespeeld op zaterdagmorgen op een half veld in teams van
7 tegen 7.. Moeilijke spelregels komen er niet aan te pas. De meisjes die
nu met de jongens voetballen trainen 2 keer per week en spelen iedere
zaterdag in de competitie. De shirts worden door de v.v. Oldeboorn
beschikbaar gesteld, alleen de kousen en het broekje dient men voor 25,-
via de vereniging aan te schaffen.

We willen als vereniging graag proberen om begin maart 1998 ook met
een meisjesteam van start te gaan in de competitie. Ook gezien het feit
dat wij over een senioren damesteam beschikken, ligt er voor de meisjes-
leden zeker een voetbaltoêkomst in Aldeboarn.

We hebben dan echter nog wel een paar meisies nodig in de leeftijd van
9 tlm 12 jaar. Overigens kunnen meisjes in de leeftijd van 6 Vm 8 jaar zich
uiteraard ook aanmelden. Zij spelen dan wel met jongens. We hopen nu
dan ook dat zich de komende maanden nog enkele meisjes zullen aan-
melden, want voetballen doe le gezellig met elkaar!

Voor verdere informatie of aanmeldingen kun je contact opnemen met Jan
Nijdam (jeugdvoorzitter) tel. 63 1 936.
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Nieuws van de aktiviteitenkommissie

Grote Íeestavond 10 januari 1998

Na het grote succes van de Íeestavond van begin dit jaar willen we 1998 weer net zo goed begin-
nen. Net als vorig .iaar wordt er beroep gedaan op de creativiteit van elk elftal.
ln 1998 hopen wil dat elk elÍtal meedoet. Dit jaar zijn de ogen extra op de B's (deze doen dit jaar

voor het eerst mee), het 3e elÍtal (hadden vorig jaar niets) en het 4e elÍtal (hadden vorig iaar ook
niets) gericht. Wat er gedaan wordt maakt niet uit als het maar leuk is. Ook mogen er meerdere acts
per elftal gedaan worden. De leiders van elk elftal krilgen hier nog nader bericht over. MaaÍ wij

raden iedereen aan om nu al na te denken over een leuke act en begin maar vast met oeÍenen.

Want de voorpret is de halve pret.

Succes en allemaal tot ziens op 10 ianuari 19981!!!!!!

De aktiviteitenkommissie

Nieuws van de activiteitenkommissie

Schoonmaken

Wie heeft er niet een hekel aan schoonmaken. Schoonmaken is wel een van de meest ondankbare

werkzaamheden die iemand binnen de club kan doen. Wat vandaag mooi schoongemaakt is, wordt
morgen weer smerig gemaakt. Weg'eer van ie wgk.
Maar...,. wat is mooier dan een nette schone kantine?
Daarom is het toch wel dankbaar werk. Wanneer de kantine er verzorgt uitziet kan dit toch als plus-

punt gezien worden voor de club omdat dit iets is wat een bezoekende club ook opvalt.
Maar..... zoals al in een eerder krantje vermeld is de animo om de kantine schoon te houden niet zo
groot meer. Daarom is het nu de bedoeling dat wij dit met alle leden op zullen vangen. ledereen

komt een keer aan de beurt om de kantine schoon te maken. Er wordt nog wel een lijstje gemaakt
wat er moet gebeuren en hoe. Omdat iedereen op deze manier meehelpt kom le waarschiinlijk maar

1x per jaar aan de beurt en kan het toch weer bekeken worden als kleine moeite groot plezier (of

net andersom!!).

Succes.

De aktiviteitenkommissie
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Sportvrienden(dinnen) nou werd er mij gevraagd om iets te schrijven met een balpen voor de balpen.

Nou ja eerst even nadenken waar je over moet schrijven, nou ja het moet wel iets met voetbal te
maken hebben. Zit wel op volleybal maar ja daar schrijf ie toch niet over in het clubblad van V.V.

Oldeboorn. Als ik nou na ga heb ik al mooi wat kilometeÍs afgelegd bij de voetbalclub. Het begon in
mijn jonge jaren, kreeg vriendschap met Lykle en die was gek op voetbal. Dus al gauw ging ik mee

als supporter bi1 het 1e elftal. Dat was in de iaren '70,'71 met de witte reus in de goal ook nog Íami-

lie geworden. ln die jaren kan ik me hiet zoveel herinneren dat we na de tijd in de kantine zaten als
je uit moest spelen maar zochten meestal een kroeg op. Dat kon toen nog wel in die tijd met een
glaasje op achter het stuur als je maar nieÍ teveel dronk. lk kan me herrinneren dat we een keer naar
Bakkeveen moesten te voetballen. Wieger Huisman had ook een auto z'n grijse, weet je nog wel
Wieger le broer Sjowe zat ook bij je in maar op een gegeven moment moest je door een bocht hoe
het kwam wist je niet maar je kwam op de zij te liggen en toen jullie in Oldeboorn aan kwamen stap-
te Sjowe uit wit om het hooÍd en zei ik ga nooit weeÍ bii Wieger in de auto als we uit moeten voetbal-
len- Een keer in het jaar was er ook een uitstapie om een dagje weg maar ja toen nog vrijgezel Jan
Pinda (Jeeninga) die dat regelde mochten de dames niet mee. ïoen in de tijd nog lange haren op
het hoofd maar Lykle had altijd een band om het haar dan had hij daar ook geen last van. Toen op
een gegeven moment werd er êen Dames elftal op de proppen gezet. Nou ja daar kon ik niet onder-
uit om ook mee te spelen maar ja aangezien ik niet hard kon draven kon ik dat toen ook niet goed

en dan stond Lykle wel eens langs de lijn te schreeuwen loop eens wat harder. Nou dan kon ik hem
wel wat doen. Maar ja hil was zo fanatiek dat kon hij ook niet helpen. Maar helaas na een jaar was
het gebeurd want er was een kleine Johannes opkomst (wisten toen nog niet oÍ het een Johannes
was). Na ons waren er meer die daar ook last van kregen en na z.jaar was het gebeurd met het
Dames elÍtal. Toen na 2,5 jal kwam er ook nog een Pieter nou die jongens zijn groot geworden

door hun Heit met de voetbal. Later moesten ze zelÍ ook bij het voetballen Johannes begon bij de
E-pupillen en Pieter bij de F-kabouter pupillen. Dus moesten we ook altijd mee te kijken oÍ ze hun
best wel deden (toen.nog wel nu altijd niet). De F-pupillen hebben we vaak een kampioenschap mee
gevierd maar ja wat wil je ook met z'n kliek als Henrico, Pieter Ate, Siete en zo dat kon ook bijna niet
anders. Wat waren het toen nog kleine lieve jongetjes, als ie ze nu soms in het veld ziet voetballen

zijn ze wel eens een beetie kwaad en moeten het bekopen met een gele kaart maar ja dat hoort

erbij. Helaas kwam er een droevig moment en moesten we een sportman en heit Lykle door een
ongeval missen. Waar vele spofivrienden van de voetbalclub hem naar zijn laatste rustplaats hebben
heen gebracht. Ja en dan moet je alleen naar het voelbalveld. Maar door vele sportvrienden(dinnen)
die mij weer bij de vereniging hebben betrokken en gevraagd hebben om wat voor de club te doen
zoals op zondag programma's verkopen en als supporter langs de kant te staan ben ik er nog steeds
bij betrokken om nu nog steeds wat voor de club t'e doen. En dan komt er weer een dames elftal
natuuÍlijk hoort Elisabeth daar ook bi.i te voetballen. En dan voetballen alle 3 je kinderen bij de club
en dan denk je wel eens wat zou het fiin zijn dat hun Heit dit ook mocht mee maken en langs de lijn
stond te kijken als supporter. Maar ja je kunt het alleen maar denken, gebeuren gaat het nooit weer.
Nou sportvrienden(dinnen) dit was het einde van mijn stukie voor de balpen. En hoop dat ik en mi.jn

3 kinderen nog vele plezierige jaren bij de club mag hebben en wensen wii iedereen gezellige kerst
en een sportief 1998.

Ynskie Poepjes
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ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een

Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat:
Schoenmaat en merk:
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedsÍijd:
Beste boek:
Beste film:
Beste acteur en/oÍ actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste man en/oÍ vrouw:
Favoriele 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-programma:
Favoriete tv-presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Slechtste muziek:
Favoriete andere sport:
Onderschatte voetballer:
Overschatte voetballer:
Beste kranVtijdschrift:
Slechtste kranVtiidschrift :

Een hekel aan:
Bewondering voor:
Kwal van de voetballerij:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn:
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn:

Voetbal is:
Wat je veÍder altijd al kwilt wou:

profielschets van :

Evelien Wagenaar
25 januari 1982
Ongehuwd
39 Umbro
Dames 1

Meisjes 1 vv Drachten
Mag niet van mijn moeder
ïuurlijk
Assepoester
Up close and personal
Johnny Depp/Sandra Bullock
Boerenkool met worst
Voetbal, schaatsen en skiën
Mijn vader en moeder
Sc Heerenveen
Manchester United
Waterreus
Harm
Ajax
Feyenoord
Van der Ende
Van der Heide (volgens Harm)
Friends/Party of Íive
RolÍ Wouters
Jacques d'Ancona
538
Heico Groen
R&B
Hardcore
Skiën
Waterreus
Dani
Hitkrant
Playboy
Arrogante venties
Waterreus
Dani
WaterÍeus
Siete
Meer respect en supporters voor
dames 1

ToÍ
Dames 1 is toÍ



Oldeboorn Cl - Blue Boys C1

Het was 11 uur, we gingen los. Na een paar minuten spelen kwamen we al achter en later werd het
ook nog 2-0. Na ongeveer 15 minuten had ik (Bouke-Paul) de bal en ik schoot van veraf en hij zat
er ook nog in. De stand was toen 1-2. Later kregen we een corner. Het was een beetje rommelen
voor de goal van Blue Boys, daardoor kreeg Cris de bal en schoot hem er mooi in. De stand was
loen 2-2. We deden het wel goed, want Gerrit kreeg de bal van Gysbert en Gerrit ging om de keep-
er heen en schopte hem er in. Toen was de stand 3-2. lk (Bouke-Paul) kreeg de bal en ik ging naar
het midden. lk schopte over de grond en de keeper pakte hem. Maar de bal gleed uit zijn handen
naar achteren en rolde mooi de goal in. De stand was 4-2. DaI was ook de ruststand. We hadden
de eerste helft de wind mee dus hadden we de tweede helft de wind tegen in. Het was aardig zwaar
tegen de wind in. Ze kwamen snel voor en dat ging zo door. Johannes kreeg de bal, die had toen
een kans maar hij miste. Het ging steeds zo door dus hebben we het jammer genoeg met 6-4 verlo-
ren 

Bouke-paul Kleefstra

Oldeboorn D2 - Wispolia D1

Om negen uur moesten we in de box.
Na wat ingespeeld te hebben kregen we de opstelling te horen die was als volgd:

goal: Jarno
voorstopper: Erwin
Linksmid: Margje

achtersteman: Anno
Rechtsmid: Tsjitske
Midmid: Arjen (aanvoerdefl

-(:

Spits: Jolle & Eric Wissel: jasper
We gingen er direct vol tegenaan we kregen direct al een kans Jolle zette voor en. Eric kon er net
niet bij de keeper schoot uit en de verdediging was weg. en Jarno kwam uit maar de speler schoot
hem er in. en we hadden daarna direct weer een kans en de voorzet van lolle ging voor de goal
langs en Margje kon er niet bi.i. en een van hen trapte Margje naar en daar werd niks van gezegd.
en liep door, maar jarno kwam niet uit dus 2-0 achter. naar de aftrap hadden we weer bal verlies,
maar anno knalde de bal naar voren en jolle ving de bal op en zette voor op AÍien en hij slijde de
bal erin. dus dat was.2-1 achter. we.kregen even later een corner en Arjen speelde naar Tsjitske en
Arjen zou voorzetten, maar de keeper stompte de bal naar achteren. en een speler van die anderen
schopte hem in de eigen goal by rust stond het 2-2. de tweede helft ging jarno eruit en jasper op
keep. we kregen al aardig snel een kans. en anno haalde uit en een reserve speler die naast de
goal stond sloeg hem erin. en Siete stond naast de kant al te juichen maar hij telde niet. dan moe-
ten we een penalty hebben zei anno. en even later kwam arjen vry voor de goal en de keeper kwam
uit en arjen schopte hem net naast. en we hadden even later een ingooi en, Arjen kwam vrij vooÍ de
goal en schoot hem er in en zo wonnen we met 3-2 van Wispolia.

Arjen Watzema

Otdeboorn Cl - Aengwirden Dl

Zaterdag 1 november moesten we om half elf in de box zijn. Maarten, Nico en Jelmer stonden de
eerste helft wissel. Na het inlopen en rekken begon de wedstrijd.
EERSTE HELFT: Na ongeveer tien minuten gespeeld te hebben viel er al snel een goal voor Aeng-
wirden. Een paar miriuten later werd het al snel O-2. Toen de eerste helft was afgelopen stonden wij
met 0-3 achteÍ-
TWEEDE HELFI De tweede helft stonden Jacob, Chris en GeÍrit wissel. Het ging in de tweede helft
al net zo als in de eerste. Ondanks dat wíj toch meer kansen kregen werd de eindstand 0-6 voor
Aengwirden.

Franke Smits



Oldeboorn Dl - lrnsum D2

Zaterdagmorgen 11 uur begon de wedstrijd. De 1e helÍt ging best wel goed. Alleen Hindrik (keeper)

had eên probleem, hij had z'n bed wel mee kunnen nemen, maar dan wel met een dikke deken

want het was aardig koud. Want hij had niks te doen. De 1e helft hebben wii 7 doelpunten gemaakt

De 2e helft werden wij achter wat warmer, want lrnsum werd wat sterker. Maar tegendoelpunten

werden er niet gemaakt. Dan wii maar weer. Zodoende wonnen wii met 12-0.

groetjes van Chantal Keekstra (Dl)

Oldeboorn Dl - D.W.P. Dl

ZateÍdagmorgen 22 nov. om elf uur en in dichte mist, moesten we aan treden tegen D.W.P.

De coach had de tactiek goed met ons doorgenomen. We gingen goed gemotiveerd van start.

Chantal en Tom zaten nog in de ziekenboeg en konden niet mee doen. Ondanks mooie reddingen

van Hindrik de Jong hebben we toch met 3-7 verloren. Maar we hebben leuk gevoetbald. En omdat

het de laatste wedstrijd voor de winterstop was, kregen we in de kantine een patatie en drinken.

Lekker was dat.
Hendrik Brandinga

Heerenveen 83 - Oldeboorn 81

Zalerdag 1 november moesten we naar Heerenveen toe. We vertrokken om kwart over een. Na een

kwartiertje stonden we op het sportcomplex van FJeerenveen. We waren allemaal relex want

Heerenveen stond onderaan dus het zou een makje worden. We werden naar een box gestuurd en

kleden ons om. Toen iedereen het tenue aanhad gaven onze leiders Cees en Sible de opstelling en

nog wat instructies. Sybrand was niet mee want die had andere bezigheden. Nadat we de warming-

up gedaan hadden en nog een balletje geschopt hadden begon om twee uur de wedstrijd.

De ópstelling was niet zoals gewoon. Martin speelde voor ziin verdediging en bovendien had Sander

last van zijn bilnaatspier zolas hij zei. We kwamen al snel op voorsprong het regende goals maar

toen kreeg Heerenveen een counter en omdat we achter een op een speelde en Martin ook nergens

was te bekennen scoorde Heerenveen met een goed doelpunt de eerste en de laatste. Sander had

toch wel last van zi.jn blesure en werd halverwege de eerste helÍt gewisseld voor Rene toen werd de

opstelling weer omgegooid Martin kwam weer achter z'n verdediging en Jelle Jacob kwam op mit

mit. Er vielen nog een paar goals voor rust. Eerst een bakje thee en er weer volop tegenaan. Het

regende weer goals en we kregen zelf nog een panalty mêe die Martin mocht nemen. Hii schoot
hem er perfect!!l in dwars door het midden maar hij telde en daar ging het om. Het werd uiteindelijk

1 tegen 14 in ons voordeel. Weer 3 punten en veel goals wat wil je nog meer. 
Theo Huisman

Oudehaske 81 - Oldeboorn Bl

Zaterdag 22nov. moesten we voetballen in Oudehaske. We vertrokken om 9.30 en 10.30 begon de

wedstriid. Omdat Ate en René geblesseerd waren begonnen we met 10 man. Gelukkig waren we al

kampioen dus moesten we wel verliezen. We begonnen superslecht aan de wedstriid dus kwamen

we al vrij snel met 1-0 achter. ledereen begon wat te zeuren dus werd het al snel 2-0. Niet lang

daarna werd het ook nog 3-0 voor Oudehaske en toen was het rust. De tweede hêlÍt waren we een

stuk sterker dus scoorde ik algauw 3-1. Door een domme Íout werd het 4-1 maar vlak daarna scoor-

de Hedde 4-2. Daar bleeÍ het ook bij dus dat was onze eerste nederlaag van het seizoen.

Robbert v/d Torre



De Westhoek 1 - Oldeboorri 1

Zondagmorgen eerst voetballen met het tweede elftal tegen Read Swart welke overigens gewonnen
werd door Oldeboorn met 4-1, douchen en dan als een haas naar de Westhoek om bij het eerste als
wissel te Íungeren. Het was guur en koud weer en er stond een stevig windje (in de dug-out soms
ook). Oldeboorn ging goed van start en scoorde na 4 minuten al door een doelpunt van Henrico.
Even later deed zich al weer een doelri.jpe kans voor maar deze werd niet goed beoordeeld door
Sietse. Verder was Oldeboorn de 1e helft beter dan de Westhoek maar kansen waren er weinig, dit
kwam ondermeer ook door een zeeÍ dubieus lluitende scheidsrechter. Na het bekende bakkie thee
moest Oldeboorn ket aÍmaken want de Westhoek was de Westhoek niet meer zoals wii dat kenden.
Maar de Westhoek dacht daar anders over en zochten de aanval met vooral hard spel en inzet, maar
ze kwamen niet verder dan de 16 meter en een paar corners. Dit kwam met name dooÍ een sterk
spelende achterhoede. Oldeboorn kon door het aanvallende spel van de Westhoek gaan counteren
dit resulteerde in een hoekschop die werd benut door Siete geholpen door de wind viel de bal in één
keer binnen. Even later vlak voor het einde nog een vrije trap buiten het straÍschopgebied, deze
kwam met behulp van het muurtiê en de hand van de keeper bij Cees voor de voeten en hij maakte
er 3-0 van. Dit was ook de eindstand. Al was het niet verdiend dan had het in grote getale publiek
van Oldeboorn het wel verdiend. lk heb nog een klein puntje over deze wedstri.jd en dat is dat ik mijn
debuut eindelijk heb gemaakt in de vierde klasse.

Jan van der Woude

TRAININGSOPKOMST A-SELECTIE AANTAL TRAININGEN 32X

Wietse Huisman Szn 31

Sybrand Oosterbaan 27
Siete Veenstra 26
Johan Tijsma 24
Henrico Veerman 18

Douwe Hein Akkerman
Ronald van Wargerdam
Siemen Willem de Vries
Pieter Poepjes
Jan v/d Woude

30 Wietse Huisman Wzn 28
27 Sietse Akkerman 26
26 Cees Reitsma 25
22 Pieter Ate Kalsbeek 20
17 Durk Valk 16

Emmeloord - Oldeboorn 0-0 (na 4 minuten)

Een aantal zondagmiddagen terug toog het eerste met een hele stoet supporters richting Emmeloord.
Na wat zoeken naar het sportcomplex konden de spelers zich omkleden en aan de gezamelijke
warming-up beginnen. Tijdens de warming-up werden we "vermaakt" door een vreselijke irritante
speaker. ledereen was blij dat de wedstrijd kon beginnen want dan hield deze gladjanus zijn snavel
dicht. De wedstrijd duurde ongeveer 4 minuten want toen ging de scheidsrechter door ziln enkel. Hij
bleek niet verder te kunnen fluiten. ln Emmeloord werd vanaf dat moment driftig naar een vervanger
gezocht. Om ons warm te houden werden er gigantischê pegels op Durk Valk geschoten. Durk be-
wees hier nog wel even ziln keeperstalent al zal hil de volgende dag wel weer klagend op het werk
hebben gelopen dat hij zo stilÍ als een plank was.Al met al kon Emmeloord geen vervanger vinden
zodat wij onverrichter zake naar huis konden. Dit deden we niet want we gingen bijna met zijn allen
naar de wedstrijd Akkrum - Zandhuizen. Als laatste hoop ik dat het eerste bij de volgende wedstrijd in
Emmeloord net zoveel supporters kan begroeten.



Oldeboorn - Read Swart 1-1 (na 90 minuten)

Op zondagmiddag 16 november ll. moesten wij tegen Read Swart 1 uit De Knipe. Voor sommigen

een bekende club omdat de B-.junioren daar in De Knipe de dag daarvoor nog met een 2-10 overwin-
ning kampioen (voorjaars) werd. Die sommigen die ik dan bedoel zijn natuurliik de wisselspelers

Sander en Martin (beiden spelend in de B-s) en Cees en ik (beiden trainer/leider van de B-s).

Ook voor onze trainer B. De Vries is Read Swart een bekende club omdat hij daar vele jaren terug 
.

ook enige tijd trainer was. Deze man (8. De VÍies) zou ons ti.idens de bespreking voorafgaande aan

de wedstrijd ook nog aangenaam verrassen. Hij deelde ons namelilk mee dat hii na dit seizoen nog 2

iaar zal aanblijven als trainer. Dat deze mededeling met applaus werd begroet zegt natuurliik veel

over het respect dat wij (het eerste+begeleiding) voor de trainer en mens B. De Vries. Terug naar de

wedsÍijd. Omdat Pieter-Ate tiidens de wedskijd tegen De Westhoek geblesseerd was geraakt moest
het elftal een kleine omzetting ondergaan. Ronald werd linksback en Sietse kwam op links-mid te

staan. Tijdens de wedstrijd hadden de beide verdedigingen het nog het moeilijkst. Oldeboorn had het

moeilijk omdat Read Swart eigenlijk zonder spits en mid-mid speelde (deze zwierven steeds naar de

buitenkanten) waardoor er in de as van het veld een grote ruimte ontstond. Dat de voorstopper van

Read Swart hier wel raad mee wist heeÍt u allen gezien. Dit leverde namelijk hacheliike momenten

op vooÍ de deÍensie van Oldeboorn. ln een van deze momenten werd er dan ook gescoord.

Oldeboorn had natuurli.jk ook zijn kansen. Een vrije trap richting Cees die met een Íraaie voetbe-

weging (oÍ was het anders Cees) Siete vrij voor de keeper zette. Siete had niet de tiid/ruimte om de

bal goed te verwerken zodat het geen goal opleverde. ln de eerste helft waren er verder nog wat
kansjes heen en weer. De tvveede helft eigenlijk hetzelÍde beeld alleen naar mijn mening een ietsjes

sterker Oldeboorn. Dat dit resulteerde in de gelijkmaker was dan ook terecht. Een goal (beste volley)

van Siete na een prima actie van Cees aan de zijlijn. Oldeboorn kreeg daarna nog meer kansen om

de wedstrijd naar zich toe te trekken maaÍ verzuiírÉe het af te maken. Aan de kant van Symen

Willem gebeurde ook nog wel het een en ander (Johan haald nog een bal miraculeus van de doellijn)

maar ook Read Swart wist niet tot scoren te kunnen komen. ln de laatste minuut kreeg Cees nog

een dot van een kans maar ook deze mocht er niet in. Dus eindstand 1-1 . Na deze wedstrijd staan

we op een derde plaats met 5 punten en 1 wedsÍijd achterstand op de nummer 1 Heerenveen. Tot

slot wil ik de supporters nog bedanken voor hun steun en hoop dat zii de volgende weeek er weer
zullen zijn. 

Syb

Ho, ho, hooooo...



Gorredijk 5 - Oldeboorn21-5?

Voetbal is een mooie sport maar als je dan 's morgens om negen uur moet vertrekken dan denk je

daar soms anders over. De zaterdagnacht is voor mij een korte nacht van ongeveer 4 uur, maar je
gaat ervoor en je stapt dan weer uit ie bed en denkt alleen maaÍ zo snel mogelijk erheen want
anders ben je te laat en ben ie 90 minuten grensrechter (ervaring). Overigens zijn er ook mensen die
voor dag en dauw opstaan om de ncdige vitaminen naar binnen te werken. Neem nou Lutzen
ldzinga deze vreet s'morgens 3 oÍ 4 broodjes bapao op en wel op zo'n haastige manier dat hij hier
ziin enkel bij verstuikt en nu verder het hele seizoen zijn enkel moet intapen. Dit intaoen vind hii

prachtig werk want als je naast hem zit voor de wedstrijd word le gelijk ook ingetapen. Er zijn ook
spelers die minder energiek aan de start verschijnen zoals Jelger Hoekstra als je die ziet Íietsen
s'morgens en je doet de dynamo op de band dan valt hij om. Broer Voolstra is blij dat hii er vroeg uit
kan want dan kan hij weer praten en praten dat kan hij. Het is net een radio alleen ie kunt hem niet
uitzetten. Rienk v/d Velde zit vol energie als deze in het veld staat sprint hij constant van acherliin tot
achterlijn. Als dan de benzine op is vallen er gaten op het middenveld. Rienk wees zuinig op je ener-
gie. Andreas de Boer lacht en is altijd wakker maar vloekt en tiert op zichzelt, soms zo dat hi.i het
voetballen vergeet. Jeroen Groetelaars is ook altijd wakker en bedachtzaam zowel in als builen de
lijnen maar als hij dan een bal laat schieten dan ken je hem niet meer. Als hii weer afgekoeld is weet
hij pas weer dat we toch nog vrij dik.gewonnen hebben. Jurlen de Jong zag ik laatst zijn haar uit-
kammen. Dit ging gepaard met zoveel preciesie zodat dit minuten lang duurde, Jurjen gooi die kam
zo nu en dan even weg en gooi die preciesie in le pass. August Faber heeft voor de wedstrijd altiid
een technisch peptalkle dit zou ik tildens de wedstrijd ook graag zien. Wel topscorer overigens.
Jacob Stulp werkt meer op zondag dan dat hij voetbalt maar pikt zijn goaltjes mee, hij kan beter
maar dat weet hij zelf ook wel. Jorn Klompmakker met 2 K's, het is een makker voor vele spelers bii

ons, hij valt niet op dit moet hij juist wel doen wanthii is misschien wel een van de beteÍe voetballers

in het tweede. Dus Jorn!! Al met al het tweede speelt wel leuk maar het kan veel beter, dit komt er
hopelijk in de lóop van het seizoen nog wel in. Maar zo lang het nog niet zo is moeten we onze
taken en het verstand er goed bii houden want anders gaan we straks eens goed op onze bek. Als

dit mocht gebeuren kloppen we aan bij onze positieve theoreticus Dries Kuperus. Deze maakt het
tweede nog kampioen zonder te voetballen. Dus het tweede elftal kan vrijuit voetballen en bliiÍ wak-
ker en gebruik je verstand.

Jan van der Woude

TRAININGSOPKOMST B-SELECTIE AANTAL TRAININGEN 35X

Jelger Hoekstra 32
Albert Nijholt 30
Jurjen de Jong 28
Roelof Jelsma 26
jacob Stulp 23
Henk v/d Meulen 21

Martin Meester 13
Cees Troost I
Jancko Voolstra 6
Jan Nijdam 1

Rienk v/d Velde 32
Broer Voolstra 30
Willem Procee 28
Jorn Klompmaker 26
Andreas de Boer ' '22
Ellert Quarré 19

Tjitze Nijdam 11

Udo Dijkstra 7
Jentie Akkerman 2

Sible de Roos 31

Jeroen Groetelaars 28
Dries Kuperus 27
Ludsen ldsinga 24
Jan Visser 22
August Faber 16
Sander vid Velde I
Harke Hartmans 6
Tleerd Keekstra 1



Oldeboorn 2 - Read Swart 3 zo.9 nov.

Deze wedstrijd misten we aantal spelers en een aantal waren ook niet geheel fit. Wel moest er ge-
wonnen worden om bovenin mee te bliiven draaien. De 1e hêlÍt waren we de betere ploeg en had-
den meer balbezit. Jelger kreeg de bal voor z'n voeten en twijfelde niet. Hij schoot de bal in de
kruising (1-0). Daarna kregen we nog een aantal kansen, maar daaruit werd helaas niet gescoord.
Read swart kon de 1e helft niet echt gevaarlilk worden en zo was de ruststand 1-0. ln de rust kregen
we opdracht om feller te spelen en rustiger te zijn bij balbezit. Vooral de laatste pass moest beter.
Dit deden we ook en net na rust pikte AlbeÍt met een goed schot ook weer z'n doelpuntle mee (2-0).
Hierdoor voetbalden we iets makkelijker en we gingen goed door. Jelger kwam voor de goal, bleeÍ
goed kijken en maakte 3-0. Ook de 4-0 kwam weer van de voet van Jelger. Toen kreeg Read Swart
ook nog wat kansen doordat we niet altiid goed bij de les bleven. Uit een corner scoorden ze 4-1.
Over en weer nog eên paar kansen, maar er werd niet meer gescoord. Zo bleven de 3 punten ver-
diend in Oldeboorn, ook al lieten we ons beste spel niet zien.

Jurjen de Jong

Aldeboarn 3 - O.N.B. 4 (2-51

Wij moesten vandaag aantreden tegen O.N.B. (Drachten Noord). Zoals altijd om twaalf uur, en met
elÍ man. Na bekendmaking v/d "sterkste" opstelling, gingen we de koude wei in. Vanaf de aftrap
gingen we voortvarend van start, maar door een kopbal v/d spits van O.N.B. over Cees heen
kwamen we na 10 minuten al op achterstand. Daarna gingen we verder. (Schrijft Sible). Oh ja, we
hadden Gerke (Evert) en Wilco (Eagle) als gastspelers. Hierna wou Henk v/d M iemand op de mid-
denlijn uitspelen (wat niet lukte) en gelijk daarna werd het O-2. Maar niet getreurt, wè houden de
moed erin. Wat ook resultaat had de bal kwam bij de spits (Gerke) terecht die hem breed lag op ons
linksvoor (Wilco) die hem volgens de grensrechter in buitenspel positie op goal schoot en waarbij de
bal via de paal in de voeten van Roel kwam en met links scoorde. Hierna is het papier de hele taÍel
rond geweest maar is er na Gerke geen letter op papier gekomen dus ik geef hem maar weer terug.
En bedankt (Mug). Verder komen wii niet want we moeten Íoto's bekijken en evt. bestellen. (Mug
weer). Na een goeie aanval, dus na balvedies van ons, scoorde O.N.B. 3-1. Eindeliik rust en een
sjekje. Na een preek van Mug en twee wissels gingen als nog voortvarend de tweede helft in.

lmmers met 3-1 achterstand in de rust, tegen de koploper is 3-1 geen slecht begin. Begin 2e helÍt
ging it 3e slecht van start. Na een aantal Íouten vqnaf de voorhoede kregen we algauw de 4-1 om de
oren. Niet getreurd gewoon door voetballen. Na een aantal kansen over en weer kreeg Oldeboorn de
tweede corner. De bal vanaf Gerke voorgezet kwam de bal in de kluts, slecht uituerdedigen kwam tot
resultaat, na druk, dat de bal in de voeten van Udo kwam, hoek uitkiezen en scoren 4-2. Daarna was
de tegenpartij even op hun hoede en scoorden 5-2. Helaas was er verder geen tijd meer en bleef de
eindstand 2-5 voorO.N.B. ïoen kwam de 3e helft die eindigde in 12 amstel tegen 63 amstel voor
Aldeboarn. Zo hebbeh we toch nog gewonnen.
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Drachtster Boys DA2 - Oldeboorn Dal

Vandaag 15 november moesten we naar Drachten. Via de toeristische route kwamen we aan in
Drachten. Nadat we ons om hadden gekleed moesten we snel onze warming-up doen want we
waren wat te laat. Halverwege de warming-up kwam de Íotograaf?? Ja we moesten op de Íoto (mis-

schien een afleidingsmanouvre van de dames uit Drachten?). ledereen snel op de Íoto en nog snel
even inspelen. De eerste helft. We hebben een aantal kansen gehad maar helaas, het mocht niet
baten. ln de tweede helft kwam Sierou er in voor Mariska. Na 10 min. kreeg Nynke een pass van
Sierou. De keeper kwam uit maar Nynke kon de keeper voorbij spelen 0-1. Maar later hadden wij
een misverstand bij een corner en scoorde de Drachtster Boys. (1-1)Op een gegeven moment kreeg
Amarins een schop tegen haar enkel, ze kon niet meer verder spelen. Gea erin. Beide ploegen heb-
ben nog een aantal kansen gehad. Gelukkig scoorde Nynke nog een keer 1-2. Net in de laatste
minuten scoorde Nynke weer maar helaas, aÍgefloten hands ? Nee geen hands, ze schopte de bal
uit de handen van de keepster. De keepster had de bal ook niet goed vast. Nynke kreeg de bal op
de neus en scoorde. (Hij telde niet). Wist u dat, dit de eerste wedstijd was dat Nynke de hele wed-
strijd niet terug geÍloten werd voor een overtreding. Nynke geÍeliciteerd. Volgens ons leek er geen

eind aan de wedstrijd te komen. Wij hebben ongeveer 15 minuten langer gespeeld. Amarins neem ie
volgende keer wel alle spullen mee!!

DE DAMES

Oldeboorn Da 1 - Houtigehage DA 2

Oldeboorn, Moeke de Bruin 17.00 u. Niemand heeft zin om een verslagje te schrijven, dus heb ik
maar even papier gevraagd: Tegen halÍ 2 kwam het damesteam van Oldeboorn langzaam het veld
opdruppelen. Na wat warm lopen en rekken was e; nog wat tijd over voor een partiitje. En iawel daar
was de tegenpartil, goh wat zaten die staarten strak op 't hooÍd en nog wat aparte kapsels. Nadat

ook zij nog even een paar sprintjes over het veld gemaakt hadden kon de wedstrijd beginnen.
"Onze" dames waren lekker ingespeeld, dus dat zou een goede wedstrijd beloven. lk als toeschou-
wer, had daar zeker op gerekend/gehoopt. Toch viel het niet mee, m'n tenen waren al snel gevoel-

loos. lk was niet de enige langs de lijn, een hele club jonge mannen stonden de dames aan te moe-
digen:"Hoeiiii!!!1". Ondanks deze aandacht was de eerste helÍt niet veel soeps. De stand bleeÍ 0-0
wat niet nodig was. Na drie kwartier even opwarmen in de kleedkamer. Eerste gedeelte van de twee-
de helft ging beter en gelukkig een doelpunt van Miriam! Hoeiiiill! Ze was daarmee ook meteen tops-

coorder van de wedstrijd. Want helaas het bleeÍ bij deze minimale overwinning. Gelukkig wel de drie
punten behouden, maar het had niet veel gescheeld. Het was soms best wel gevaarlijk bij eigen
doel. Nu is dit stukie niet bedoeld om commentaar te geven. lk als hockeyer heb nameliik helemaal
geen verstand van voetbal. Toch heb ik wel gezien dat het hele team, eh sorry elftal heel erg vooruit
gegaan is! (lk ben namelijk ongeveeÍ 1,5 jaar geleden ook een keer supporter geweest). Nu nog

even gezellig kletsen in Moeke.... Morgen weer in de trein naar Eindhoven. Dames heel veel succes
nog deze competitie, enne ik sta wel weer eens langs de liln.

groeties Adinda
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Oefenprogramma v.v. Oldeboorn

Donderdag
Zondag
Zondag
Woensdag
Zaterdag

B januari
'1 1 januari
18 lanuari
28 januari
28 februari

Blue Boys 1 -

Oldeboorn 1 -

Boornbergum 1 -

Gedetineerdenteam -

Oldeboorn B1

Oldeboorn 2 19.45 uur.
Sparta'59 1 14.00 uur.
Oldeboorn 1 14.00 uur.
Oldeboorn 1 19.00. uur
Blue Boys 81 10.30 uur.
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Aldeboarn Da 1 - RWF DA 2 6-12:97

Hoor, de wind waait door de bomen...... Nog volop in Sinterklaasstemming zaten we om 13.00 in de
bestuurskamer. Er miste toen nog één speelster (Mariska), die last had van têgenwind. Daar kwam
ze dan toch nog binnen met rode appelwangetjes en een coupe windhoos. ledereen moest zich
goed inpakken, dus de oorkleppen + de gebreide onderbroeken moesten aan (sommigen hadden
last van ieuk tussen de sch... benen). ledereen stond te huppelen in het veld om het maar een beet-
je warm te houden" De rechterkant van onze dames was op een gegeven moment helemaal (is) lam
(bedoel ik de rechterhand, benen enz.). "ln de dug-out was het overigens lekker toeven, maar wat wil
je ook met 5 dames naast ie". (Harm) Hé dames, hebben we ook nog gevoetbalt oÍ hoe zit dat? Ja
zeker wel mooie kansen gehad maar er gingen weinig in. De harde zijwind nekte ons. En RWF had
juist geluk met de wind, een voorzet en de wind waait de bal erin 0-1. Bibber, bibber,bibber, bib-
berrrrrrr, wat is het koud hè?! Maar ja koud oÍ niet koud, de wedstrijd ging door, bibber, bibber, bib-
berrrr. Oké, nu geen gezeur meer over her weer, laten we de wedstrild nu maar eens verder analy-
seren. De eerste helft speelden we (aardÍg) goed. Maar vele kansen werden niet benut. Totdat
Evelien dus 1-2 maakte. DaaÍna had Mariska een fantastisch lobje overAmarins 1-3. Net voor rust
weÍd het nog 1-4. Toen het rustsignaal klonk, bleek dat iedereen nog wel een sprintje in huis had
(richting boxen). ledereen kreeg een droog shirt van onze zorgzame Willemke. Nynke dacht slim te
zijn en wou haar natte shirt aanhouden onder het droge shirt. Ja, dacht Nynke, 2 shirts is warmer
dan één. Na rust scoorde Karin 2-4, dat dachten we tenminste, maar er werd afgefloten voor buiten-
spel (wat het dus niet was). Daarna scoorde ze alsnog de 2-4. Monique kwam erin voor Elisabeth.
Het werd 2-5. Toen blesseerde Amarins zich en Sierou kwam op keep. Olga kwam er nog in en Gea.
Sierou heeÍt goed gekeept, ze heeft er 1 doorgelaten, maar daar kon ze niet bij, 2-6. Dit was de
eindstand.
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Spelers Oldeboorn 3/4/5.

Het bliikt toch de laatste weken weeÍ dat er enkele spelers ziin die vrij gemakkelilk de wedskijden op
zondag afmelden, of sterker nog, helemaal niet afmelden. Tot op heden hebben de leiders nog
steeds een elftal op de been kunnen brengen, maar het blijkt toch steeds weer een hele opgaaÍ om
voltallig aan de start te verschiinen. De spelers moeten wel bedenken dat ook de leiders hun werk
vrijwillig doen, en dus niet iedere week de spelers achter de "helsdeuren" vandaan willen halen.
BeseÍ wel dat je lid bent van een vereniging waar in teamverband wordt gespeeld. Als je thuis bliift,
dupeer le niet alleen je leider(s), maar ook je medespelers. Daarom, laat op zondag ie teamgenoten
en leide(s) niet in de steek!!! Mocht je toch onverhoopt niet kunnen spelen (blessure/ziekte o.i.d),
meld dit dan zo vroeg mogelijk bij je leider. Alle drie de elftallen beschikken op papier over voldoende
spelers, dus moet het mogelijk ziln om iedere zondag met ca. 13 spelers aan de wedstrijden te
beginnen. Mocht je êen (langdurige) blessure hebben, hou dan ook contact met je leider, dan weet
deze wanneer je eventueel weer beschikbaar bent. De leiders rekenen op.iullie medewerking!!!!

Piet.
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Cursus Junior-Scheidsrechter.

ledere zaterdag doen we weer een beroep op de vele vrijwilligers om een jeugdwedstrijd bij de
junioren oÍ de pupillen te fluiten. Helaas ziln er dan ook mensen die worden gevraagd, maar die

meedelen dat ze eigenlilk niet precies weten hoe ze een jeugdwedstrijd moeten leiden. Ze willen

misschien wel, maar ze durven het (nog) niet aan.
De KNVB heeft nu een cursus voor iedereen vanaÍ 15 iaar (jongens en meisjes) in haar pakket.

Deze cursus kan worden gegeven in onze kantine. Het zijn 5 bijeenkomsten van 3 uur en 1 uur

toetsing (totaal 16 uur). Tijdens de cursus moeten er stage-wedstriiden worden geÍloten.

Tijdens de cursus leert men: - een voetbalwedstriid goed te leiden op het aangegeven nivo
- inzicht te krilgen in het toepassen van spelregels/spel/straffen
- administÍatieve zaken op de juiste wijze aÍ te handelen

Als men na afloop aan deze voorwaarden voldoet, dan komt men in het bezit van het diploma
"Junior-scheidsÍechter" met de daarbij behorende badge.
De cursusbildrage is 10,-- (welke door de vereniging, na het behalen van het diploma, wordt betaald)
Dit bedrag is incl. alle leermiddelen. Hetaantal deelnemers is gesteld op minimaal 14 en maximaal

20 iongens/meisjes. lndien het overgrote aantal deelnemers van onze vereniging komt is het ver-

standig om deze in één keer bij de KNVB aan te melden, zodat de kans groter is dat de cursus in
Aldeboarn kan worden gehouden. Als je deze cursus volgt snijdt het mes aan 2 kanten; De spelre-
gels worden je duidelijk gemaakt, en je kunt ook nog gediplomeerd "junior-scheidsÍechter" worden in
maar 16 lesuren.
Dus ben je 15 jaar oÍ ouder, geef je dan z.s.m. op. Het is niet allêen voor het clubbelang, maar ook
in je eigen belang.

Ja, ik geef mij op voor de cursus "Junior-scheidsrechter":

Naam:

PCMoonplaats;

Gêboortedatum:

lnleveren bii Piet Tiisma (vakje in de bestuurskamer)

Er liggen ook aanmeldingsformulieren in het buro in de bestuurskamêr.
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P.P.van der Feer bokaal

Naam

Willem van Kalsbeek
Sietse Bergsma
August Faber
Pieter Poepjes
Henk Vink
Bouke Haspels
Siete Veenstra
Jacob Stulp
Nynke Akkerman
Harmen Ament
Jelger Hoekstra
Cees Reitsma
Karin Veld
Evelien Wagenaar
Udo Dijkstra
Dick Westerhoven
Sible de Roos
Binne Oosterbaan
Douwe Hein Akkerman
Dries Kuperus
Henk v/d Meulen
Jentje Akkerman

Naam

Miriam Hiemstra
Marieke Wobma
Johan Tijsma
Henrico Veerman
Jurjen de Jong
Jorn Klompmaker
Albert Nijholt
Rienk v/d Velde
Ronald van Warmerdam
RoeloÍ Jelsma
Hans v/d Krieke
Ellert Quané
Jan Visser
Jan v/d Vlugt
Jan Bethlehem
Maurice Koerts
Jan Meester
Jeroen Witteveen
Harke Hartmans
Thomas Voolstra
Sierou v/d Heide

Elftal Doelpt.ElÍtal

Vierde
Vijfde

ïweede
Tweede

Vierde
VijÍde

Eerste
Tweede
Dames

VijÍde
Tweede

Eerste
Dames
Dames
Derde
VijÍde
Derde
Vijfde

Eerste
Tweede

Derde
Vierde

Doelpt.

17
15
14
11
't1

11

10
.t0

9
7
b

5.
5

5
4
4
J

3
2

2

Dames 2
Dames 2

Eerste 1

Eerste 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Tweede 1

Derde 1

Derde 1

Derde 1

Derde 1

Derde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vijfde 1

VijÍde 1

Dames 1
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Wist u dat....
- Anneke de Visser denkt dat ze met alle opel-

sleutels haar auto kan open doen?
- Mariska met deze zelfde sleutels haar Íiets

probeerde te starten?
- Ondertussen Monique in paniek was?
- Zij haar opel-sleutels kwijt was?
- Dit dezelÍde sleutels waren waar Anneke

haar auto mee open wilde maken en Mariska
haar fiets mee startte?

- Monique naar Anneke belde oÍ zij haar. 
sleutel had?

- Mariska vlak daarna opbelde?
- Zii de sleutel had?
- Zij ook een e.d.tie heeft gemaakt?
- Als u een hijger voor de teleÍoon kri.igt dit

Olga is?
- Zij namelijk bij Moeke de kaarsjes uithijgt?
- Wij van Roel Tegel nu ook gesponserde

sportbeha's kriigen?
- Van cup AA (Harm) tot cup E (Willemke)?
- Tjibbe niet op de hoogte is van Willemke

haar cup?
- Maar dat het volgens hem een "handvol" is?
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Roel ïegel ons nu ook maandverband aanbied?
Niet met vleugels maar met tegels?
Wij een nieuwe mascotte hebben?
Nl. Sjefke de "big" hond van Boel en Petra?
Als Nynke een bal(letje) ziet zij dan accuut
gaat liggen?
Dit automatische is voor haar?
ledereen richting Heerenveen is?
Het nu dus pas echt gezellig wordt?
Monique zonder Henk weg gaat?
Zij nu met Sible weg is?
Want Sjoukje moest weeÍ te buizen?
Elisabeth nu te "piemeljen"is?
Dat Harm nu vertrokken is bil ons aan taÍel?
Hij gek wordt in dit "kippenhok"?
Anneke als nog om boodschappen isgegaan?
Omdat haar vriend binenkort thuiskomt?
Zij dus nu eieren gaat kopen voor Maurice?
Dit nl. potentieverhogend werkt?
Jenny denkt dat ze Heidi is (nl. vlechtjes)?
Jan nu achter de bar staat te iodelen?
Dit kwam omdat Jenny hem iets te hard had
geknepen op een bepaald plekje?



J.

4.
5.
cl.

7.

B.

9.
10.
11.

1. Skineskopper (Haaye v.d. Heide)
2. Moeke de Bruin (een café in Oldeboorn)

Brothers Booze
(Johan, Roelof en Piet Tijsma)
Kees v.d. Velde (lijkt mij duidelijk)
Bogra Sports (de maker van de bordjes)
Zico (Binne Oosterbaan)
Jossie Verstapt'm (Janco Voolstra)
Meesterzuiper (Jan Meester)
Modehuis Numan (ook wel duidelijk)
Katje (Harm Oosterbaan)
lk en mien broer
(Kor Mulder & Jelle Wierda)
Piet Snikkel & Co.
(Cor Brouwer & Siep Grotenhuis)
Lytse Louw (Jan Visser)
Lillehammer'94 (een weddenschap)
T.G.V. (Transport Group Valk)
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 lg94)
20. Calimero (Gerke van Kalsbeek)
21 . De Heavy's (Sible, Henk, Ellert en Roelof)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van Warmerdam)

A+3xH te A. (het andere caÍé)
Wobma Fourages (duidelijk lijkt mij)
Anne Nijdam (de Íouwste supporter)
Black & White (Marcel en Jikke)
Wy passe net op sa'n buordsje
(Catharina, Anet, Anet, Bea)
It Boarnster Kwartet
(Ook een weddenschap WK voetbal '94)
Tegelbedrijf Roel Hofstede Aldeboarn
05663-1 645
Marten de Mos (alias Wichard Postma)
"Do Kachel, lk ek kachel" (Jubbega 5)
M. Platfisk (Melle de Haan)
Hamburger (Leo Hamburg)
Baas Klaas (Klaas Akkermans)
Melle House (Henrico Veerman)
Gebr.Corona
(Pieter Poepjes & Douwe Hein Akkerman)

40. lt knyn Ían Skylge (Harmen Ament)
41. Eilánhopper (Wietze Huisman)
42. De Vlugtheuvel B.V. (Jan en Piet v/d Vlugt)

WIE VOLGT?!?!?

Spgeven kan bij Binne Oosterbaan tel. 631768.
De kosten bedragen 100,-- voor een heel jaar.
Het geld wordt binnen de vereniging besteed
voor "goede doelen".

26.
27.
28.
29.
30.

31.

ó2.

33.
34.
35.
ób.
37.
38.
39.

't2.

13.
14.
15.
16.


