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Van wie is de club nu eigenlijk?

VV Oldeboorn heeft een aantal goede bestuursleden ( zie
ook het kerstnummer). Maar soms wordt de vraag wel eens
qesteld: "waar doen we het eiqenliik voor". Natuurliik bele-
ven we veel plezier aan de verenging.
Maar hoe motiveer je een bestuur als:

-je een lul bent als bestuurslid omdat je het niet nor-
maal vindt dat iemand vuurwerk in de kantine afsteekt;

-je volgens een aantal leden teveel vraagt als
bestuurslid wanneer leden ingeschakeld worden bij het
schoonmaken zo eens per jaar;

-je een zeikerd bent als je het als bestuurslid voor
de honderdste keer uitlegt dat voetbaltassen niet midden in
de hal horen te liggen;

-je als bestuurslid je vrije zaterdag opoffert en ver-
volgens de spelertjes uit moet leggen dat vernielen en
bevuilen niet norËaal is;

-je als bestuurslid van ouders dan ook nog krijgt te
horen dat jij als bestuurslid moet zorgen voor meer toezicht;
Als dan na afloop van een (overigens prachtige) feestavond
blijkt dat auto's op een feest van je mede-clubleden niet vei-
lig staat. Leden hun Íiets niet vertrouwd achter kunnen laten.
Deze lijst slecht een kleine greep is uit de keerzijde van de
vereniging. Dan vraag ik me soms in alle redelijkheid,
ondanks al het succes en de goedwillenden, toch aÍ :

'VAN WIE IS DE CLUB NU EIGENLIJK?''
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BROEKEN EN SOKKEN

Met ingang van heden gelden voor dit seizoen de navolgende regels:

Prijs bij eerste aanschaf:
Broek en sokken Í 25

Prijs bij tweede aanschaf door vermissinq,
oÍ andere oorzaKen:
Broek í ?b
Sokken f 15

De broeken en sokken kunnen besteld worden bij Binne oosterbaan (631768 ),
en vrijdagavond ( tussen 19.30 en 20.30 uur )in de kantine aÍgehaald worden.
Voor de goede orde merk ik op dat contant aÍgerekend dient te worden !!

AUTOMATISCHE INCASSO

Nogmaals merk ik op dat in principe de contributie via automatische incasso
geschiedt.
Bij niet automatische incasso geldt een opslag van / 2,50.
Het scheelt mij aanzienlijk veel werk als iedereen de VVO machtigt tot automati-
sche incasso,
derhalve hierbij maar weer eens een oproep.
Bespaar mij wat werk en geef een machtiging af.

OPENSTAANDE POSTEN

Aangezien wij als vereniging nog al wat uitgaven hebben gehad en nog krijgen
zou het voor mij plezierig zijn als iedereen zich aan de betalingstermijn houdt.
Op dit moment staat nog een bedrag van rond Í 4.900 aan reeds vervallen
nota's open.
Niet alleen beperkt dit mij in mijn betalinjen aan onze leveranciers, maar het
kost mij ook weer extra werk ( aanmaningen ed ) wat niet noodzakelijk is.

Binne, 31 januari 1998
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Op een mooie zaterdagavond was het weer zo vet, ons traditionele winterfeest in
de kantine. Net zoals vorig jaar hadden we gekozen voor dezelfde formule dus elk
elftal zorgt voor een act en een bekwame jury bepaalt wie de winnaar is. Dit jaar
zaten Annie Brandsma, Sietie Huisman en Roel HoÍstede in de jury. Hein
Akkerman was bereid gevonden om de boel aanelkaar te praten en zijn vrouw
Tjitske deed in de pauze de verloting. Zo als u ziet vinden we voor iedere functie
altijd wel een lieÍhebber en dat doet ons natuurlijk zeer deugd. ln een tijd waar het
ik gevoel steeds groter wordt blijkt het altijd nog mogelijk om personen te vinden
die wel wat willen doen zonder er iets terug voor te willen hebben. Pieter Poepjes
deed natuurlijk de muzikale omlijsting weer en deed dat natuurlijk weer met over-
gave. Dit jaar waren er maar lieÍst 8 act's. Overigens was het een lust om te zien
hoe de elÍtallen de hele week in de kantine bezig waren om in ieder geval goed
voor de dag te komen. De jury besloot na lang denken dat het vijÍde winnaar werd,
na een harde strijd met het tweede. wie wilweten wat er zoal gebeurde had maar
moeten komen maar er werd gebruik gemaakt van bijvoorbeeld videocamara's,
winkelwagentjes, een drumstel, gitaren, pruiken, zaagsel, het vierde had een spel
levensgroot gemaakt (klasse), het bestuur zette de voorzitter in zijn hemd (zie ver-
der in het krantje), de B-junioren waren helemaal niet blij dat bepaalde spelers het
vriendinnetje belangrijker vonden, de dames hitsten met borden de toeschouwers
op om te dansen, te klappen en veel meer, het eerste had niemand minder dan
Jerry springer uit Amerika gehaald, hetïerde had de gebroeders v/d Vlugt inge-
zet, genoeg te genieten dus. ook dit jaar waren er weer meer leden en niet leden,
er zit dus nog steeds meer in. Hopelijk kunnen we volgend jaar nog meer mensen
verwelkomen. En hopelijk zullen de elftallen dan weer met knotsgekke act's
komen, of heeft de activiteitencommissie dan weer iets anders bedacht. Wilt u dat
weten dan kunt u het beste maar gewoon komen en geniet van een lekker avond-
je kantine. Verder willen wij als bestuur nog een groot compliment geven aan de
activiteitencommissie en hopen wij dat ze nog veel zullen organiseren.
het bestuur
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WIJ FELICITEREN IN MAART

Jeen de Leeuw 2 maart 13jaar
Karin Veld 3 maart 18jaar
Douwe Hein Akkerman 6 maart 2}jaar
Jelmer v/d Berg 8 maart 1sjaar
Chris Wagenaar g maart 14jaar
Willem Procee 9 maart 19jaar
Gerard Klijn 13 maart 39jaar

Monique Hoekstra
Binne Oosterbaan
Bouke Haspels
Jan Bethlehem
Rinze de Vries
Jolle v/d Krieke
Wietze Huisman

14 maart
'16 maart
19 maart
22maaft
22 maarl
24 maart
28 maart

Z$aar
42jaar
38jaar
35jaar
35jaar
11jaar
18jaar
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Op 31 januari werd er voor de 31 keer gestreden om de schutjasbeker van de
voetbalclub. Deze beker, ooit geschonken door clubhuis P.P.v/d Feer, is er in de
loop van de jaren niet ongeschonden vanaÍ gekomen. Het is nu alleen nog maar
een beker aangezien het deksel helaas in de loop van de jaren is verdwenen.
Wie van de latere winnaars heeft dit deksel? Mocht iemand het thuis nog heb-
ben, die kan dit dan inleveren bij iemand van het bestuur. Er deden dit jaar 16
man mee, wat voor ons reden is om er volgend jaar een vervolg aan te geven.
Winnaar dit jaar werd Wander Veenstra, die daar mee voor de tweede keer win-
naar werd van deze wisselbeker. Omdat het ons wel leuk leek om alle winnaars
eens een keer te vermelden, krijgt u niet alleen de uitslag maar ook alle win-
naars vanaÍ 1968.

Uitslag schutjassen
01 Wander Veenstra 48-25 09 Albert Nijholt 37-27
02 Gerke van Kalsbeek 47-35 10 Yntze Blaauw 35-33
03 Haaye v/d Heide 45-36 11 Gerrit Otter 34-37
04 Harm Oosterbaan 44-38 12 Jan Bethlehem 33-35
05 Jolle van Kalsbeek 42-39 13 Harrie Brandsma 33-38
06 Jan Nijdam 40-29 14 Sietse Akkerman 33-42
07 Johan Fokkema 38-29 15 Tjitze Nijdam 26-48
08 Henk de Jong 38-39 tr6 Eit Huitema 15-48

Winnaars schutjasbeker vanaÍ 1968
1968 Doede van Althuis 1984 Marten Meester
1969 Jelle Wagenaar 1985 Willem Visser
1970 Jappie Mijnheer 1986 Johan de Jager
1971 Jappie Mijnheer 1987 Eit Huitema
1972 Gerrit Otter 1988 Harke Hartmans
1973 Jelle Wagenaar 1989 Wibe de Roos
1974 Jolle van Kalsbeek 1990 Eit Huitema
1975 Douwe Brandinga 1991 Cees Kalsbeek
1976 Henk de Jong 1992 Johan Fokkema
1977 Jan Nieuwland 1993 Albert Nijholt
1978 Hendrik Teunissen 1994 Wander Veenstra
1979 Hebdrik Schriemer 1995 Uilke Nijholt
1980 Akke Nijholt 1996 Jan Nijdam
1981 Jan Nieuwland 1997 Jancko Voolstra
1982 Eit Huitema 1998 Wander Veenstra
1983 Akke Nijholt

Hopelijk kunnen we in 1999 nog meer kaartvrienden welkom heten en halen we

weer eens meer dan 20 kaarters. het bestuur.
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AGENDA

Zaterdag 21 februari
Carnavalavond met spelletjes en disco

Woensdag 25 Íebruari
Carnavalmiddag met spelletjes en disco

Zaterdag 4 april
Klaverjasen om de beker in caÍé Moeke de Bruin
aanvang 13.30 uur

Vrijdag I mel
Anne Nijdam toernooi

Een reactie op de vele reacties
Zoals de kop al doet vermoeden willen wij even reageren op een aantal reacties
die zijn gekomen op het "schoonmaakplan". Gelukkig waren niet alle reacties
negatief . Er zijn gelukkig voldoende leden die met plezier iets extra's voor de club
willen doen. ln dit geval schoonmaken van de kantine dus. Tegen deze leden wil-
len wij zeggen, zet'm op en laat de kantine blinken!!!!!l Voor de leden die echt
moeite hebben om onze kantine schoon te maken hebben wij misschien een goed
alternatief. Die ene keer schoonmaken in 1112 jaar kan afgekocht worden door
...... lid worden van de club van 100. Wij zullen dan wel een leuke naam beden-
ken!!l!!!!! Opgave voor de club van 100 kan bij Binne Oosterbaan.
Tot ziens in onze schone kantine!!!!!!!

De activiteitencommissie.
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Gewijzigde versie

week 8 1S-februariVm 21-februari

week 9 22-februari Vm 28-februari

week 16 12-april Vm 18-april

week 17 19-aprilVm 25-april

week 18 26-april Vm 2-mei

week 19 3-mei Vm 9-mei

week 20 1O-meiVm 16-mei

[week 21 17-meiVm 23-mei
I

week2224-meiVm 30-mei

3e elftal
R. Jelsma
E.Quarre
C.Troost

B junioren
Klaas Voolstra
Harm Watzema
Ren Hiemstra
Dennis van Marrum

4e elftal
W.Jager
Jetta Fokkema
W.van Kalsbeek

C junioren
Nico Veld
Jeen de Leeuw
Bauke P. Kleefstra
4e elftal

ï. Meester
H.Vink
J.Akkerman
C junioren

Gysbert v.d. Heide
Maarten v.d. Heide
Franke Smits
4e elftal

G.van Kalsbeek
P.Vierra Diaz
J. Bethlehem

C junioren
Gerrit Scheffer
Jacob v.d. Bij
Bart J. Westerhoven

4e elftal
S.Vink
J. Witteveen
M.Koerts
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Stean jo lekker 0ntspannen te sjen nei in sealfoutbalwedstriid (Douwe
Veenematoernooi) wurd der yn ienen in earm om dij hinne slein. No haw ik der net
saÍolle op tsjin, mar der kaam in Íraach bij "de balpen". Wolst dou wat skriewe.
Wol dan kinne jo amper wegerje al wist ik net krekt wat dizze rubriek yn hàlde. lk
krij it clubblêd as trouwe stiper net troch de bus, wylst ik wol elts jier Í25,- betelje.
De bobo's fan V.V.Aldeboarn yn paniek en binnen de koartstetiid wie ik fersjoen
fan ferskate clubblêden.
Sa bin ik no dus op'e hichte wat der al sa skreaun wurd, want d0bele stikjes is ek
neat oan.
It folgjende punt weroer sil wij it meielkoar hawwe. Harses pinigje oan't der wat te
foarskyn kaam, Myn belutsenheid bij de foutbalclub is great dat wie yn't Íerline sa
en dat is oan't hjoed de dei noch sa. En dat is net allinne, om't der twa soannen
yn it earste Íoutbalje, mar ek om de minsken dy't ik der sa sneins moetsje. lk wit
net as jim it witte mar ik mei graach in rountsje om it Íjild rinne en dan kom ik se
tsjin en meitsje in praatsje. Mei guon tan dizze minsken falt amper in siinich wurd
te wikseljen.
Nim no Gabe Rodenburg eartiids, lit we sizze san 30, 35 jier lyn fêste grinsrjoch-
ter by it earste. Der waard doe in protte op b0tenspul spile en as Gabe mij as efter-
ste man 0tstappen seach hie er de Ílagge al om heech. Kamen we dan yn'e box
sei er wolris tsjin mij Heinke dou wiest s0ver oan'e lette kant doch dat no net wer,
want as de skiedsrjochter mij troch krijt binne we de klos. Hij hat eartiids grif bleat
stien oan in protte krityk làns de line mar as ik him no betiden tjirgjen hear dan tink
ik wolris, Gabe hoe doarst. Litte we it der ophálde dat it in bêste "clubgrinsrjoch-
ter" wie. EÍkes Íjirder rin ik Hindrik Schriemer tsjin it liiÍ. Dat is krekt sa'n man as ik
net in Íêst steanplak. lt is Íansels ek wat as jo in hiele middei bij Durk Valk en con-
sorten steanbliuwe.
Hindrik Schriemer, ik tink ien fan de àldste supporters en des tiids leverancier Ían
twa knappe Íoutballers Oene en Willie. Mar ik kin Schriemer foaral as jeugdlieder
tegearre mei Rinze Mulder. Wat hat er wat ófÍietst mei de jongste foutballers Ían
Aldeboarn.
En wat wie er begien mei de elf dravers yn it Íjild. Foaral as it spannend waard
dan gie dat puntsje Ían'e tonge linich nei it puntsje Ían'e noas en as der mist waard
in fenroestend gebaar mei in raar wurd der efteroan. As ik him sneins sa skógje
is er eins net safolle feroare. Hij is der,'al giet it allegearre net sa hurd mear mar
syn foutbalhert kloppet noch krekt as eartiids. EÍkes fjirder stiet frou Nieuwland yn
har selskip meastal har beide dochters. lk tink wolris wat komme jo hjir al lang op
dit fjild. En wat siljo noch feak werom tinke oan jo man Jan de ferneamde "lytse
greate" man, dy't ek op in oar mêd syn spoaren fertsjinne hat foar de club. Meastal
der net sa fier óf, de pet djip yn'e eagen en ferstoard om sjen as er in tikje op 't
skouder krijt. Germ Voolstra de man dy't Ían alle supporters it heechst spile hat en
dat is Íaak 0t syn beskóging fan 'e wedstriid nog te fernimmen. ln man ek dy't de
keepers hjir yn Boarn opliede en Íoar saÍier as ik wit ha syn pupillen noait saÍolle



om 'e earen krige yn ien wedstriid as hij. Lit we sizze in bêste trainer.
We slaan de dugout oer en komme telànne bij de yngong en der stiet meastenti-
ids Gerrit Otter. Eins mear kourballer as Íoutballer. Derom hat er ek in set keept yn
it tredde, Hij wie mei de hannen handiger as mei de Íoutten, en as ik it mij goed
foar de geast krije kin hie er de m0tse "in alpino?" der bij op. Mar Gerrit hat mear
dien. Sd siet er yn de alvetalcommisje wer't er mei ik tocht Wiebe Jellema oÍ Roel
Nieuwland en yn gear wurking mei trainer en oanÍurder it alvetal foar de sneins
opstelde. Berucht wie yn dy tiid it kroechfoutbal. Dat woe nog wolris 0t'e hán rinne.
Sa hat er hast in heal elftal oan'e kant set omdat it 0t'e klauwen roun wie. As ik him
sneins tref en syn commentaar hear (en dat giet net allinne oer Boarn) dan tink ik
Gerrit hat nog altiten in great sporthert.
Dit wie sa in greep Ot'e supportersskare fan Boarn. Stik foar stik minsken dy't wat
betsjutten ha foar de ferieniging. Stik foar stik minsken mei in oare eftergroun, mar
ien ding gemien "leafde" Íoar V.V.Aldeboarn. Op 25 april heapje ik nog in protte Ían
sokke minsken te moetsje. En de "balpen" jouw ik troch oan Jeltsje de Roos.

Hein Akkerman
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B-Junioren 2e klasse BF
01 DWP 81 10.45
02 wzs 81 11.30
03 Scharnegoutum B1 10.00
04 LSC 1890 82 14.00
05 Oldeboorn Bl 12.15
06 Sneek 82 12.15

C-Junioren 2e klasse DB
01 Drachten C2 10.15
02 Blue Boys C1 10.30
03 lrnsum C1 10.30
04 Oldeboorn Cl 11.00
05 Drachtster B. C3 12.45
06 Wispolia C1 11.00

D-Pupillen (11-tal) klasse BD
01 Blauw Wit'34 D3 09.00
02 Frisia D3
03 Warga D'l
04 Oldeboorn Dl

10.00
09.30
09.30

06 Leeuwarden D2 09.00

D-Pupillen (7-tal) klasse BC
- 01 Heerenveense B. D7 12.30

02 ONS Sneek D3 '11.00

03 Aengwirden D1 09.00
04 Heerenveense B.DO 11.05
05 Oldeboorn D2 10.30
06 Warga D2 09.30

F-Pupillen klasse BP
01 de Sweach F2 09.30
03 Oldeboorn Fl 11.00
04 Akkrum F1 10.00
05 Drachtster B. F4 10.15

. 06 Gorredijk F3 10.00

Meisjes 9-12 Jaar klasse AB
01 Noordbergum MP1 11.00
02 Hardegarijp MP1 11.00
03 DTD MP1
04 csl MP2

11.15
09.00

05 Oldeboorn MP1 09.30
06 CSL MP1 10.00
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Na jaren van ernstige misdragingen binnen en buiten het veld, was het woens-
dag 28 januari 1998 toch eindelijk zover. Het Openbaar Ministerie had deze keer
geen Íout gemaakt en de eis van het O.M. tegen de spelers van Oldeboorn werd
door de rechtbank ingewilligd. Het vonnis was als volgt: - Voor een ieder binnen
de huidige selectie van Oldeboorn 1 geldt dat zij levenslang als speler, trainer oÍ
lid van de VV-Oldeboorn moeten blijven;
- Daarnaast moest er een sportieve prestatie geleverd tegen de plaatselijke

voetbalclub van de Penitiaire lnrichting De Marwei in Leeuwarden.

Persoonlijk vond ik dit een zware straf voor het Íeit dat ik vorig jaar een door 4
baldadige figuren in de gracht gegooide Íiets in Leeuwarden er weer uit wilde
halen, maar de advocaten adviseerden mij om niet in hoger beroep te gaan. Zij
vertelden mij dat wij blij moesten zijn dat wij niet werden vertegenwoordigd door
de gebroeders Anker, want dan hadden wij nu levenslang het shirt van de W
Akkrum moeten dragen. Dit was voor ons reden genoeg!

Het eerste gedeelte van de straf zullen wij nog heel lang moeten uitzitten, maar
voor de tweede straf zijn wij woensdag 28 januari naar de Marwei geweest. De
bende van de Hakkelaar had goed zijn huiswerk gedaan(daar hebben zij ook alle
tijd voor natuurlijk), want er was op mysterieuze manier voor gezorgd dat er
ineens nogal wat blessures waren binnen de selectie van zware jongen Bonne
de V.(alias Het Scheermes). Zo ontbraken door geheimzinnige blessures Henrico
"The XTC-King" V., Pieter Ate "De Onberekenbare" K., Cees " De Koelbloedige"
R. en ondergetekende op het appel.

Met 12 man werd de reis naar Leeuwarden aanvaard. Bijna bij de gevangenis
bleek dat trainer de V. toch grote moeite had met deze straÍ en dus reed hij met
suïcidale neigingen door het rode licht, maar zoals een goede crimineel betaamt,
ging hij door het oog van de naald. Nadat enkele auto's net deden of zij niet wis-
ten waar de ingang van de gevangenis was(hypocriet!) was het Sietze "De Tape
Wurged' die rechtstreeks op zijn doel afging, nl. zich onmisbaar maken in de
Marwei. Daar aangekomen viel het ons erg tegen dat er zo weinig pers aanwe-
zig was bij deze gebeurtenis. Bij binnenkomst bleek het niet zo'n "Oude jongens,
krentenbrood" gebeuren en zo duurde het zo'n 20 minuten eer wij richting kleed-
kamer konden. Siete "Lefty" V. kwam maar niet door de scanner. Er werd eerst
gedacht aan een stalen plaat voor zijn kop, maar het bleken zijn schoenen met
stalen neuzen te zijn, die het alarm steeds weer af deden gaan. Ook de zaktele-
foon van "De Tape Wurgei' mocht niet mee(vreemd toch?!), maar dit werd in
goede bewaring gehouden(als het daar niet kan, waar dan wel!). Nadat er letter-
lijk veel deuren voor ons open gingen, kwamen wij uiteindelijk in de kleedruimte.
Na snel omkleden, bleek er toch nog een behoorlijke wachttijd te zijn eer het veld
betreden mocht worden. Deze tijd(let wel "tijd") werd gedood met het testen van



de Íitnessapparatuur van de gevangenis. De veroordeelden moeten er schijnbaar
sterker uitkomen, dan zij er in gaan. om 19.00 uur werd eerst oldeboorn gelucht,
waarna 5 minuten later de gastheren in de (Mini)-Arena verschenen. Na de toss
(de aanvoerders moesten raden in welke hand de scheidsrechter de "sleutel naar
vrijheid" had, welke na omwisseling alsnog door syb "De Trage Martelaar,'werd
gewonrien), kon de wedstrijd van twee keer 25 minuten beginnen. Er werd vijf
tegen vijÍ gespeeld met toepassing van de zaalvoetbalregels. Al snel bleek dat de
gastheren een trainingsvoorsprong op ons hadden. Maar wat wil je ook, wij wor-
den maar twee keer in de week vrijgelaten door onze ouders, vrouwen of vrien-
dinnen om te trainen, terwijl zij elke dag mogen trainen. Dit verschil vertaalde zich
al gauw in een 4-0 achterstand voor ons. pas toen was het "Lefty" die met zijn
"Righty" iets terug kon doen. Maar de thuisclub, hartstochtelijk aangemoedigd
door hun fans in diverse talen en met zeer net taalgebruik(kolerelijer, hondeiul
etc.), liep verdiend weer uit naar 6-1. Zij hadden iets minder tijd nodig om voor het
doel van siemen willem "The Lady Kille/'de V. te komen. Toch konden wij voor
rust nog terugkomen tot 6-2 door een vrije trap van pieter "Deadly shot" p., waar-
door er met deze stand werd gerust. ln de rust bleek dat onze spelers enigszins
moeite met de ondergrond van het veld. Dit leek op een soort tapijt en wij hóbben
altijd geleerd om daar niet op te voetballen, maar in de gevangenis mag blijkbaar
alles. Na rust werd er door ons beter beter en geconcentreerder gespeeld, wat
enkele kleine kansen opleverde. Zo slaagde wietze "De schrik van 't Eilan,' H. er
een paar maal bijna in om een paar ramen in te schieten en was het Ronald "The
Killing Dutchman" van w., die de bal uitïe gevangenis schoot. ln tegenstelling
met zondags, waren er nu zo'n 250 man die de bal wel wilden ophalen, maai
helaas voor hun waren er meer ballen en ging dit Íeest niet door. ook kwam
wietze "De stille" H. nog een paar maal goed door, maar het doel werd niet
gevonden. Dat de.gedetineerden een beter "killer instinct" hadden bleek uit het Íeit
dat zij nog wel 5 keer scoorden en zo werd de eindstand bepaald op 11-2. Dit
bleek achteraÍ nog niet eens zo'n schande, want hun laatste wedstrijd hadden zij
27 maal gescoord. Na een warme douche en een kofte evaluatie werd besloten
dat wij nog niet goed genoeg werden bevonden voor hun ploeg en werden wij
weer vrijgelaten en konden weer huiswaarts. Al met al een machtig mooie erva-
ring die wellicht nog wel eens een vervolg zal krijgen.

Van uw misdaadverslaggever,

Johan "De Kwakkelaaf' T.

?i
{

J

10



VERSLAC

OLDEBOORN 1 - OLDEBOORN 2

Deze oeÍenwedstrijd stond op deze zondag gepland. We moesten voor de wed-
strijd weten wat er met Johan T. zou gebeuren, spelen of niet, niet dus. Dit goldt
ook voor Pieter Ate en Henrico. Pieter P. kwam nu voor Johan in het veld als
achterste man. Het 2e leek mij compleet. Haaye floot op zijn fluit, ja en dan
begint de wedstrijd. De eerste helft waren wij beter in de afwerking hoewel het
2e ook een paar kansen kreeg maar die niet benutte. De 2e helft ging Pieter P.

bij het tweede in de spits en ging het eerste met 10 man spelen. Ons spelwerd
zelfs beter, de wisselpass werd goed benut en wij hadden natuurlijk Gebras
Reitsma voorin. Pieter kreeg nog een paar leuke kansen maar kon helaas niet
tot scoren komen voor het tweede. Zo werd de eindstand 6-0.
De doelpuntmakers waren:
Siete 4x
Sietse 1x
Cees 1x
Bedankt voor de leuke wedstrijd.

Douwe Hein Akkerman
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BIJ TWIJFEL OVER AFGELASTING ALTIJD EERST DE LEIDER BELLEN, DAARNA
DE WEDSTRIJDSECRETARIS (AANGEZIEN DEZE LAATSTE ANDERS EEN 'TELE.
FOONOOR" KRTJGT !!). WAARVAN AKTE.

KNVB-TNFOL|JN (D|VERSE tNFO VIA CASSETTE). 0513-61899S

ZONDAG 15 FEBRUARI
31147 EMMELOORD 1 - OLDEBOORN 1

ZONDAG 1 MAART
31192 DVSV 1 - OLDEBOORN 1

40073 OLDEBOORN 2 - ZANDHUIZEN 2
40951 OLDEBOORN 3 - SCS 2
40420 MILDAM 3 - OLDEBOORN 4
41082 OLDEBOORN 5 -AKKRUM 5

ZATERDAG 7 MAART (ONDER VOORBEHOUD)

zoNDAG 8 MAART (ONDER VOORBEHOUD)
OLDEBOORN 1 -HEERENVEEN 1

BOYL2 -OLDEBOORN2
GAVC5-OLDEBOORN3
OLDEBOORN 4 -AENGWIRDEN 3
TRYNWALDEN 3- OLDEBOORN 5

14.00

14.00
11.00
12.OO

10.00
10.00

FFS DA2 - OLDEBOORN DA1 14.00
OLDEBOORN 81- SNEEK 82 12.15
DRACHTEN C2 - OLDEBOORN C1 10.15
BLAUW WIT D3 - OLDEBOORN }I O9.OO
OLDEBOORN D2- WARGA D2 10.30
OLDEBOORN F1 IS VRIJ
OLDEBOORN MP1 - CSL MP1 09.30

14.00
10.00
10.00
12.00
10.00



@ trF ENtrR@GRAMMA \T.\7" @tDtr ts@@RNl

ZATERDAG 28 FEBRUARI
Oldeboorn 81 - Blue Boys 81 aanvang 10.30 uur.

WOENSDAG 22 APRIL
Leeuwarden/Sneek onder 13 - Heerenveen/Steenwijk onder 13
aanvang 19.00 uur.
VRIJDAG 8 MEIANNE NIJDAM TOERNOOI
Toernooi met Dames, 2e, 3e, 4e en 5e elftal

DONDERDAG2l MEI
Toernooi voor B en C-Junioren te Akkrum

VRIJDAG 22ME'
Toernooi voor D en F-pupillen te Akkrum

ZATERDAG 22 AUGUSTUS
Oldeboorn 2 - S.V.A.P.'74 2 (den Helder) aanvang 14.00 uur.

S{}ilET'WS.VAN DE DAM.ES,,,,.

TRAININGSOPKOMST DAMES
Deze opkomsten zijn over ee periode van 43 trainingen.

Martine Huisman 39x Nynke Akkerman 24x
Sjoukje Koopmans 35x Amarins v/d Heide 2Ox
Sierou v/d Heide 34x Elisabeth Poepjes 20x
Marieke Wobma 34x Gea de Vries 13x
Olga Nijholt 33x Nouline Dijkstra 12x
Mariska v/d Meulen 32x Aukje Beeksma 11x
Monique Hoekstra 31x Marise Schotanus 9x
Karin Veld 30x Anneke de Visser 3x
Anneke Webers 30x 'Marije Zandberg 3x
Evelien Wagenaar 29x Janneke Meester 2x
Miriam Hiemstra 25x

Anneke de Visseiis vanwege haar werkzaamheden niet in staat om te trainen.
Aukje, Marise, Marije en Janneke zijn veel later bij de groep gekomen. Nouline
heeft in het begin veeltrainingen gemist i.v.m. ziekte.
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WEDSTRTJDSCHEMA (WTJZTG|NGEN VOORBEHOUDEN)

Zalerdag 7 maart
Oldeboorn 81 - Sneek 82
Drachten C2 - Oldeboorn C1
Blauw Wit D3 - Oldeboorn D1

Oldeboorn D2 - Warga D2
Oldeboorn F1 is vrij
Oldeboorn MPl - CSL MP1

Zaterdag 14 maart
LSC 1890 82 - Oldeboorn 81
Oldeboorn C1 - Drachtster B. C3
Oldeboorn D1 is vrij
Heerenv. B. D6 - Oldeboorn D2
Oldeboorn F1 - de Sweach F2
CSL MP2 - Oldeboorn MP1

Zalerdag 21 maart
Oldeboorn 81 - WZS 81
Oldeboorn C1 - lrnsum C1
Oldeboorn D1 - Warga D1
Oldeboorn D2 - ONS Sneek D3
Akkrum F1 - Oldeboorn F1

Oldeboorn MP1 - Hardegarijp MP1

Blue Boys C1 - Oldeboorn C1
Frisia D3 - Oldeboorn D1
Heerenv. B. D7 - Oldeboorn D2
Oldeboorn F1 - Gorredijk F3
Noordbergum MP1- Oldeboorn MP1

Zaterdag 28 maart
Oldeboorn 81 . Scharnegoutum 81 12.15
Wispolia C1 - Oldeboorn C1 11.00
Leeuwarden D2 - Oldeboorn D1 09.00
Oldeboorn D2 -Aengwirden D1 10.30
Drachtster B. F4 - Oldeboorn F1 10.15
Oldeboorn MP1 - DTD MP1 09.30

Zaterdag 4 april
DWP 81 - Oldeboorn 81

12.15
10.15
09.00
10.30

09.30

14.00
11.00

11,05
11.00
09.00

12.15
11.00
09.30

-10.30
10.00
09.30

10.45
.10.30
10.00
12.30
11.00
'11.00
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Zaterdag 11 april (inhaaUbeker)

Zaterdag 18 april
Sneek 82 - Oldeboorn 81

Oldeboorn C1 - Drachten C2
Oldeboorn D1 - Blauw Wit D3
Warga bz - Oldeboorn D2
Oldeboorn F1 is vrij
CSL MP1 - Oldeboorn MP1

Zaterdag 25 april
Oldeboorn 81 - LSC 1890 82
Drachtster B. C3 - Oldeboorn C1
Oldeboorn D1 is vrij
Oldeboorn D2 - Heerenv. B. D6
de Sweach F2 - Oldeboorn F1

Oldeboorn MP1 - CSL MP2

Zaterdag 2 mei (inhaal/beker)

Zaterdag 9 mei
Scharnegoutum B'1- Oldeboorn B1

Oldeboorn C1 - Wispolia C1
Oldeboorn D1 - Leeuwarden D2
Aengwirden D1 - Oldeboorn D2
Oldeboorn F1 - Drachtster B. F4
DTD MP1 - Oldeboorn MP1

Zaterdag 16 mei
WZS 81 - Oldeboorn 81
lrnsum C1 - Oldeboorn C1
Warga D1 - Oldeboorn D1

ONS Sneek D3 - Oldeboorn D2
Oldeboorn F1 - Akkrum F1

Hardegarijp MP1 - Oldeboorn MP1

Zaterdag 23 mei
Oldeboorn 81 - DWP 81
Oldeboorn C1 - Blue Boys C2
Oldeboorn D1 - Frisia D3
Oldeboorn D2 - Heerenv. B. D7
Gorredijk F3 - Oldeboorn F1

Oldeboorn MP1 - Noordbergum MP1

12.15
11 .00
09.30
09.30

10.00

12.15
12.45

10.30
09.30
09.30

10.00
11.00
09.30
09.00

-11 .00
11 .15

11.30
10.30
09.30
11.00
11.00
11 .00

12.15
11.00

'09.30

10.30
10.00
09.30

r5



SF@RFFL@ËG VAN}, entrT'nAAR
Aan: Bestuur V.V.Aldeboarn

Betreft: Nominatie sportverkiezingen 1997

Geacht bestuur,

Bij deze feliciteren wij u met de nominatie van sportploeg van 1997.
Een vakkundige vakjury heeft u eerste selektie genomineerd voor de sportverkiezin-
gen van 1997.

Tijdens een live uitzending op vrijdag 6 maafi in zalencentrum de Twee Gemeenten in
lrnsum zullen uit drie genomineerde sportploegen één winnaar bekend worden
gemaakt.

T.z.t. krijgt u nog een officiële uitnodiging, maar we zouden het erg op prijs stellen dat
u binnen uw vereniging, clubblad, programmaboekje e.d. de nominatie bekend maakt.
Ook zal er in de pers, Mid-Íryslander ruimschoots aandacht worden besteedt aan het
evenement.

Publiek, supporters, zijn van harte welkom op vrijdag 6 maartvanaf 19.00 uur in de
Twee Gemeenten in Jirnsum.

Met vriendelijke groet,

Walter Miedema

SPORTVERKIEZINGEN 1 997
Voor de 3e maal in successie organiseert de lokale omroep Boarnsterstim de sport-
verkiezingen. Er wordt gestreden om drie catogorieën; Sporttalent, sportvrouw, sport-
man en sportploeg. Een vakjury heeft drie genomineerden geselecteert uit een gewel-
dige opgavelijst.

Voor sporttalent zijn genomineerd:
* Korfballen, O.B.S. de Finne, uit Warten
* Schaatser, Jan Hessel Boermans, uit Wergea
- Pupillenkaatspartuur Reduzum, uit Reduzum

Voor de catogorie vrouwen zijn genomineerd:
* Tennis, Nynke ldema, uit Reduzum
* Kaatsen, Afke Hylkema, uit Akkrum
* Zeilen, Froukje de Groot, uit Grou

Voor de catogorie mannen zijn genomineerd:
* Schaatsen, Jan Nijboel uit Wergea

16



* Stokcarracen, Louw Wobbes, uit Wergea
* Schaatsen, lds Postma, uit Dearsum
Voor de ploegen zijn genomineerd,
- Korfbal, Asp. 81 Marfugels, uit Grou
* Jongensspringploeg UDl, uit Wergea
* 1e selectie Voetbalvereniging Oldeboorn, uit Aldeboarn

Vrijdagavond 6 maart worden de winnaars bekend gemaakt door een bekende
Nederlander. Publiek is van harte welkom op vrijdag 6 maart in zalencentrum de Twee
Gemeenten in Jirnsum vanaÍ 19.00 uur. De gemeente Boarnsterhim huldigd eerst alle
Fries, Nederlands, Europees en Wereldkampioenen en vooÍtd worden de winnaars
bekend gemaakt van de sportverkiezingen. Muzikale omlijsting wordt deze avond ver-
zorgt door troubadour Piter Wilkens. SchrijÍ vrijdag 6 maart in uw agenda, deze avond
mag u niet missen. De gehel avond wordt rechtstreeks uitgezonden door de Lokale

Z@MAAR trEDS \TERGADtrRIN]G

Gjin geeÍ Frysk!

Evert lest in stikje ut it neie Jubileumboek.

Haiko vraagt of de rest van het bestuur daar niets over heeft te zeggen.

We praatte of dat as der beswieren ninrie oer de tekst se dat jun noch wolk fero-
arje kinne.

"lk ried op 'e Íyts de buorren yn. lk kaam ut Akkrum. Sneintemoarn, de moaiste
moarn Ían 'e wikb. Och heden! Ferdoarje! Omtrent war ik fan de dyk riiden troch
in alde Mitshibutsy. lt wie kald. lk kwam sa achter de warme rege fan de Írau wei.
Gjusterjun wie it let wurden in it Hotel. No moest ik nei it fuotbaljen, noch op de
Íjilden neist de pleats Ían Volbeda. Soe'k hjoed ek score, as it maar net yn eigen
goal is. Restig wie 't bei de fjilden. Nei in oere kwam lytse Kees van der Velde foar-
by mei de molkbussen eÍter de trekker. Dy moast fansels nei de fabryk om 't er de
bussen te let by de dyk setten hie. Mar dan wie 't nel snein. No mar hoopje dat
gjin ien my sjoen hat! Gau wer nei hus."

Binne: lk wol net seure, mar as dat fan dy Íiets derin bliuwt. Eltsenien tinkt fansels
dat ik dat bin.
Evert: Hoe komst der no by, wat hast do mei in Íiets.
Binne: lt Íalt my.wol wat Ían dy oÍ. Do wist wol dat ik by de barbeque altiid op 'e
fyts kom.
Evert: Goed, dan meitsje ik er wol wat oars fan.

Jan: Ja en dan tinke se dat ik it bin.
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Evert: Werom dat no wer.
Jan: No do seist dat er ut Akkrum komt. lk kom ut Akkrum.
Evert: Dat wit ik net iens.
Jan: Ne, dat hast do fansels utfiske. Do wolst mei in snear gjan.
Evert: Oke dan helje ik dat er wol ut.

Jelle: lk freegje my of hwerom der in sa'n ferhaal sa Ílokt wurde moat. Wurden as
ferdomme hearre net skrean te wurden.
Evert: Mar dat ha wei net dien. Ferdoarje stiet er.
Jelle: Dat is itselde. Wy ha ek sneons Íuotballe. Der moat we al om tinke.
Piet: Jelle hat gelyk. Far de jeugd dy't net geod lese kin gjit it sa: Fe Fe Fer... en
dan tinke se dat er Íerdomme stiet.
Jelle: En do seist ek och heden, dat is itselde as och here!
Evert: lk skras it wol ferdomme.

Kees: lk snap ner werom jim sizze dat de fjilden neist Volberdalizze. Dy minsken
ha noch nooit wat Íar de fuotbalje dien. Werom net de fjilden neist Van der Velde.
En wei ha noch nooit de bussen te let by de dyk setten. As dat er net utgiet kom
ik net op it jubileum.
Evert: lk skras it wol.

Johan: Dy man wurd fan de dyk riiden troch in alde Mitshibutsi. lk fyn dat net cor-
rect Íoar us trouwe sponsor van de Krieke. Dy hat hiel knappe auto's. Do bist noch
mar krekt by de Íeriening en dan dost dit.
Evert: lk skras it wol.
Johan: Werom ridst do sels net in Mitshibutsi.

Binne: Dat fan dy sponsor sprekt mei ek wol oan. werom hat dy man nei it Hotel
west. werom net nei Jan van der woude. Dat dy no by it twadde spilet jout dei net
it rjocht sa sneu te dwaan.
Evert: lk ha it al skrast.
Binne: No en dat fan dy Írau is ek wol sneu Íoar us Harm as net soms.

Harm: ik kin wol foar my sels prate. Mar do haldst er gjin rekken mei dat de dames
net op bedlizze. Dy Íuotbalje ek. En better as in soad mannen.

Jan: En dat fan Jan de Jong mat er ek ut.
Evert: Wat no Jan de Jong.
Jan: Dy man hoopt dat er net yn eigen goal scoort. Dat mat Jan de Jong weze.
Skras no mar. En wat haldst dan oer.
Evert: "No mar hoopje dat gjin ien mei sjoen hat. Gau nei hus.

Allen: Dat soe ik dan mar dwaan.
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Meisjestoernooi Akkrum

Eindelijk is het dan zover VV Aldeboarn heeft een meisjesteam. Met 8 spelers
gaan we van start, er is wat leeftijds verschil waardoor de kleinste een halve meter
kleiner is dan de grootste, maar dat mag de pret niet drukken. Het meisjesteam
was nog geen feit of er was al een uitnodiging voor een toernooi in Akkrum.
Meedoen natuurlijk, allen de meiden hadden nog nooit met elkaar qespeeld, dus
we moesten maar aÍwachten hoe het het zou gaan.
De eerste wedstrijd teqen Akkrum was wat onwennig en onzeker, maar het bleeÍ
0-0. Tegen Read Swart ging het al beter, de meiden van Read Swart waren gro-
ter en ouder dan ons ploegje. Ze misten echter de felheid en lenigheid van onze
jongste spelers en vormden dan ook geen bedreiging. Na wat kansen over en
weer bleef het 0-0. De laatste wedstrijd tegen GAVC was ongetwijÍeld de mooiste,
Aldeboarn had 4 geweldige kansen, maar kon het niet aÍmaken. Sandra, die wel
eens een keer op keep wilde, ontpopte zich als echte keepster door twee prach-
tige reddingen.
Al met alwas het een geslaagd toernooi, we eindigde als derde. Read Swart werd
lste door met 1-0 van Akkrum te winnen en Akkrum werd tweede door met 1-0
van GAVC te winnen. Hieruit blijkt dat we ons kunnen meten aan de andere clubs
en we met gelijke kansen de competitie in kunnen.


