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PUZZELKRANTACTIE

Enige tijd geleden hebben onze jeugdleden de inwoners van
Oldeboorn bezocht in het kader van de "Puzzelkrantactie".
Wij dachten dat we 500 exemplaren zouden kunnen aÍzet-
ten, doch dit is niet gelukt. Het resultaat was dat er 282kran-
ten zijn verkocht. Aangezien van elke verkochte krant f3,- in
de clubkas vloeit, heeft deze actie toch Í850,- opgebracht.

Dus jeugdleden..... een groot compliment!!!
Een speciaal compliment voor de spelers van D2 die maar
liefst 92% van de krantjes hebben verkocht.

Het Jeugdbestuur
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Geruime tijd geleden werd in een jeugdcommissievergadering geopperd of Leo
steegman geen lezing kon verzorgen. Leo steegman zal voor vàel mensen geen
onbekende zijn, want hij is voormalig trainer van sparta, Volendam en M.V.v.
sinds enige jaren is hij ook inwoner van ons mooie dorp. Het idee werd door ons
overgenomen en begin dit jaar hebben piet Tijsma en Jan Nijdam hem uitgeno_
digd voor een gesprek. Daaruit kwam naar voren dat Leo steegman bij uitzónde-
ring bereid was om dit voor ons te verzorgen. piet en Jan hebben toen gezame-
lijk het ondenruerp van lezing toegelicht. op 20 april j.l. was het dan zover. om
20.00 konden we beginnen (niet eens een Boarnster kertierke).
Er waren + 20 personen aanwezig, bestaande uit jeugd, kader en bestuur. Nadat
hij iets had verteld over zijn eigen voetbal- en trainersloopbaan ging Steegman in
op het jeugdbeleidsptan van de V.V.o. ln het kort kwam het erop néer oa[ nil van
mening is datr de V.V.O. zich hiermee proÍessioneel manifesteert. Vele ciubs,
zelÍs in het betaalde voetbal, kunnen hier jaloers op zijn. Toch had hij als oeÍen-
meester enige kleine puntjes van kritiek en van deze positieve kritiek maken we
graag gebruik. Na een vragenronde werd deze avond beëindigd na een dank-
woord van de jeugdvoorzitter. Het was voor ieder een leerzamé avond, waarbij
niemand zich ook maar een minuut heeft verveeld. Nogmaals bedankt, leó
Steegman.

Het Jeugdbestuur

René Hiemstra
Jefta Fokkema
Jakob Stulp
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Erwin Oosterbaan
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Bericht van uw voorzitter van Pleatslik Belang Aldeboarn

Eindelijk begint er hoop te gloren voor een veiliger oversteek van de SÈdkant naar
de sportvelden. Na jarenlang soebatten van de Boarnsters bij eerst de gemeente
Utingeradeel en later Boarnsterhim en bij de provincie Friesland wordt de weg als
eerste stap binnenkort met beperkte middelen veiliger gemaakt. De acties van de
verkeersgroep SÈdkant, waarin de scholen en de sportverenigingen aktief deel-
namen en van Pleatslijk Belang hebben alle overheden ervan doordrongen dat
aanpassing op korte termijn noodzakelijk is. ln het kader van het toekomstig
beleid van alle overheden voor een duurzame verkeersveiligheid wordt door de
Provinciale waterstaat bijAldeboarn een proefproject opgezet. De weg wordt bij ons
dorp een 60 km weg. Hiermee wil men bereiken dat de weg niet meer als sluiprou-
te zal dienen. Vooral als het verkeersknooppunt bij Heerenveen gereed is verwacht
men meer resultaat, De werkzaamheden aan dat knooppunt heeft ertoe geleid dat
de SÈdkant nu al meer als sluiproute wordt gebruikt. Om dit verschijnsel aÍ te rem-
men neemt men binnenkort maatregelen.

Voor Pasen werden de verkeersgroep en wij uitgenodigd door de gemeente waar-
in zij, samen met de Provinciale Waterstaat, kenbaar maakten dat deze aanpas-
sing binnen enkele maanden zal gaan plaatsvinden.
Deze eerste stap houdt in dat de weg vanaf de afslag wjitteringswei tot aan de
afslag bij de jachthaven en aan het eind van de Braksdijk een 60 km weg wordt.
Dikke belijning aan weerszijden van de weg en het aanbrengen van trottoirban-
den nabij de kruising van de SÈdkant en de sportvelden zal de weg optisch smal-
ler gemaakt. Tevens zullen er diverse borden en hekken langs de weg geplaatst
worden.
Op ons verzoek zal bij de oversteek gekeken worden oÍ de onoverzichtelijke situ-
atie met de parallelweg niet meteen verbeterd kan worden, de belijning ook voor
de kinderen duidelijk zal maken waar zij moeten stoppen/aÍstappen voordat zij
oversteken en er zal extra verlichting geplaatst worden.

Zoals gezegd is het een eerste stap. De definitieve herinrichting zal zeker nog wel
enige jaren duren. Hiervoor zal eerst het rijkswegennet in Friesland gerealiseerd
moeten zijn. De gemeente heeft haar vêrkeersbeleid nu in een concept gereed.
Dit jaar zal zijmel alle dorpen in gesprek gaan waarna dit beleid, na de nodige
aanpassingen, in definitieve vorm aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Het maakt voor Aldeboarn wel de weg open naar een situatie waarin de SÈdkant
op den duur een dorpsweg kan worden en waardoor bebouwing dichter aan de
weg en zelfs aan de zuidkant ervan gebouwd kan worden. Op den duur vormt dit
de beste veiligheid voor de oversteek naar de sportvelden.

A.G. Appelman



Naam ElÍtal Dp.

Willem van Kalsbeek Vierde 26
Sietse Bergsma Vijfde 20
August Faber Tweedel9
Pieter Poepjes TweedelS
Jacob Stulp Tweede16
Nynke Akkerman Dames 16
Bouke Haspels Vijfde 15
Henk Vink Vierde 14
Siete Veenstra Eerste 11

Jelger Hoekstra Tweede 11

Harmen Ament Vijfde 11

Evelien Wagenaar Dames 11

Udo Dijkstra Derde 10
Cees Reitsma Eerste 8
Karin Veld Dames 8
Dick Westerhoven VijÍde 7
Douwe Hein Akkerman Eerste 6
Albert Oving Vijfde 6
Harke Hartmans Vijfde 5
Miriam Hiemstra Dames 5
Dries Kuperus Tweede4
Johan Tijsma Eerste 3
Henk v/d Meulen Derde 3
Sible de Roos Derde 3
Jan Meester Vierde 3
Pedro Viera Dias Vierde 3
Binne Oosterbaan Vijfde 3
Andreas de Boer Tweede2
Jurjen de Jong Tweede2
Rienk v/d Velde Tweede2
Tjitze Nijdam Derde 2
Jentje Akkerman Vierde 2
Jan Bethlehem Vierde 2
Sierou v/d Heide Dames 2
Marieke Wobma Dames 2
Wietze Huisman Szn Eerste 1

Wietze Huisman Wzn Eerste 1

Sybrand Oosterbaan Eerste 1

Henrico Veerman Eerste
Ronald van Warmerdam Eerste

Jorn Klompmaker
Albert Nijholt
Willem Procee
Jan Visser
Broer Voolstra
Roelof Jelsma
Hans v/d Krieke
Ellert Quarré
Jan v/d Vlugt
Maurice Koerts
Rinze de Vries
Jeroen Witteveen
Meinie KleeÍstra
Thomas Voolstra
Klaas Voolstra

Tweedel
Tweedel
Tweede 1

Tweede 1

Tweedel
Derde 1

Derde 1

Derde 1

Derde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vierde 1

Vijfde 1

Vijfde 1

VijÍde 1
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ANNE NIJDAM TOERNOOI

VRIJDAG 8 MEI

PROGRAMMA

Tiid
19.00-19.20
19.00-19.20

19.25-19.45
19.25-19.45

19.50-20.10
19.50-20.10

20.15-20.35
20.15-20.35

20.40-21.00
20.40-21.OO

De spelers van het eerste zijn als volgt ingedeeld:
Tweede elftal: W.Huisman Wzn en R. van Warmerdam
Derde elftal:W.Huisman Szn en H.Veerman
Vierde elÍtal: S.Akkerman, P.A.Kalsbeek en D.H.Akkerman
VijÍde elftal: S.Veenstra en C.Reitsma
Dames elftal: S.Oosterbaan, J.Tijsma en S.W.de Vries

Veld
Nieuw
Oud

Nieuw
Oud

Nieuw
Oud

Nieuw
Oud

Nieuw
Oud

Wedstrijd
Oldeboorn 2 - Oldeboorn 3
Oldeboorn 4 - Oldeboorn 5

Oldeboorn 5 - Oldeboorn Da
Oldeboorn 3 - Oldeboorn 4

Oldeboorn 4 - Oldeboorn Da
Oldeboorn 2 - Oldeboorn 5

Oldeboorn 5 - Oldeboorn 3
Oldeboorn 2 - Oldeboorn Da

Oldeboorn 2 - Oldeboorn 4
Oldeboorn 3 - Oldeboorn Da



Der binne jo dan moai klear mei, de balpinne Íoar Wiebe en Jeltsje, oanbean troch Kees
Kalsbeek. Os hy witten hie wat dit yn hÉslike kring te weechbrocht hat, hie hy de pinne grif
oan in oarenien joun. lkke (Jeltsje) tige op't ein, sei tsjin Wiebe do Íortelle en ik skriuw wol.
Nou doe wienen de raepen gear. Wiebe wist neat mear Ían syn fuotbalcarriere (wurd ek
àlder Íansels) te fortellen , dus moast ik myn stikje ferstàn wurkje litte.
lk bin fan lyts óÍ oan (nooit echt great wurden) tot no ta altyd wol by it fuotbaljen belutsen
west. Heartiids gie ik altiid al mei us mem nei't fuotbalfjild ta, want heit moast spylje, dus
wy sjen. Fan de earste tiid wit ik net safolle mear. Sa Íertelt És mem dan ek wol ris wat.
Boarn moast nei de Sweach ta te fuotbaljen. Germ Voolstra stie op goal, us heit moast spyl-
je. Hennie Voolstra en Ís mem op'e fyts derhinne en Annie Voolstra (no Annie Brandsma)
en ik Íoar op'e sitsjes op nei de Sweach fiim sjoche it al Íoar jim tink).
Letter yn'e tiid gongen we ek wol mei de bus nei Étwedstriiden en nei ófrin Ían'e wedstriid
moasten de mannen harren yn in topke wetter boven yn't caÍe waskje. Under moasten wy
dan eÍkes wachtsje. Yn't caÍe hienen se dan Ían dy glêzen ballen mei pinda's en Íoar in d0b-
beltsje koest der dan in hantsje Íol Ít rattelje litte.
Sa kin jim wol neigean dat ik yn'e rin fan'e jierren hiel wat Íuotballers fan it 1e alÍetal yn't
Íjild om draeven sjoen ha.

lk pik der sa ruch wei in pear generaesje Íamiljeleden Ét dy't yn it 1e alÍetal mei spyle ha.
Dat wienen dan Ís heit, Jan Nieuwland, omke Marten en omke Bettie Meester en És neven
Jan de vries (keeper), Henk de Vos, Hendrik Nieuwland (keeper) en myn broer Hendrik.

Doe ik mei Wiebe troude gong ik ek wol nei syn ploech ta te supporterjen, mar doe letter
de bern der wienen (Sible Jan en Willeke) rrfaerd dat minder. Mar Wiebe koe him alline ek
wol réde hear. Op in kear moasten hja in snein to moarn om 9 ure Íuort (ik miende nei
Akkrum) en de mannen kaemen moai let en tige fleurich wer thÈs. Myn sin waerd der net
better op doe ik de tas Ítpakte en alles der noch skjin en droech yn siet. Doe die blyken
dat it Íuotbaljen óflost wie en de mannen binne noait fierder as Aldeboarn west. Dit binne
dan Ían dy lytse díngen dy't by jo hingjen bliuwe.

Letter kaem Sible by't fuotbaljen, begong by de F-kes. Dat wie ek in moaie tiid en ha we ek
Íaek mei de mantsjes der op Ít west. No komme we net sa faek mear by de oare alfetal-
len, inkeld noch ris in kear by de dames want der rint Sible syn sjoukje yn't fjild om en dy
moat har oandacht ek ha Íansels.
Us Willeke har feintsje"Jelle is noch Íêste Ílagger by't earste dus it Íuotbaljen libbet noch
wol by Ís yn'e Íamilje.

Nou 't Wiebe net mear Íuotballet steane wy'om'e 4 wyken in snein yn'e kantine, dat is ek
tige gesellich hear.
Jo hearre dan wol ris dat der oer in tredde helte praelen wurd, nou ik kin jim Íortelle dat dy
dreech is. Se binne dan sa waerch dat se hast net mear Ían de stoel óf te bránen binne.

lk woe it hjir mar by litte en de balpinne trochjaen oan És "Kabouter Kening" Ían eartiids n.l.
Jan de Jong.

groetjes Jeltsje



OLDEBOORN Dl . LEEUWARDEN D2

Zalerdag 28 maart moesten wij tegen Leeuwarden voetballen. We gingen om
kwart over acht al weg. De wedstrijd was nog maar vijf minuten bezig toen
Leeuwarden de eerste goal kreeg. Na tien minuten kregen wij een straÍschop
mee. Sander mocht de strafschop nemen, maar hij was wat te haastig en schoot
naast. Jammer, maar dat kan gebeuren. Met de rust stond Leeuwarden al met 3-
0 voor.
ln de tweede helft maakten wij ook een goal 3-1 dus. Maar Leeuwarden maakte
ook nog één, en gelukkig wij later ook nog een. Eindstand 4-2.

Hindrik de Jong

F.KES

Sneon ha we voetballe tsjin gerdyk. Jan-Hindrik makke een goal. 1-0
Eefkes letter wie it 1-1.
En toen 1-2 agter ston mei 1-2yn de 2e helte wie ik de keeper.

Klaas Hartmans

IRNSUM F4 - OLDEBOORN Fl.

wij moesten naar irnsum te voetballen.
na een beetje overschoppen begon de wetstrijd.
jan hendrik en rene 1. stonden op wissel.
wij hadden de aÍtrap.
na dik tien minuten gespeeld maakte rudi de eerste.
jan hendrik en rene 1. mochten er in.
pien had nog een paar kansen maar er werd al gefloten.
na de rust werd het 2-0 door jan hendrik.
toen kwam irnsum.
maar rene 1. pakte hem aÍ pass naar klaas.
die schopte naar jan hendrik en die maakte het vrij af.
uit eindelijk werd het 8-0 door klaas, pien en drie keer jan hendrik.

Jan Hendrik v/d Wal.



27 iuni: Barbecue met toernooi
voor B, Dames, 1 ê, 2ê r 3ê,4ê en 5e

aanvang 19.00 uur.

Het was zaterdag 4 april. We moesten om kwart voor tien bij de kantine zijn. Toen
iedereen er was gingen we op weg naar Noordbergum. We konden eerst het voet-
balveld niet vinden. Maar toen we er waren gingen we ons omkleden. Toen begon
de wedstrijd. Noordbergum had eerst de aftrap, al snel kwamen we op voor-
sprong. Het doelpunt kwam van Jitske, toen had Noordbergum de aftrap en het
was ineens 1-1 . Toen hadden wij de aftrgp en het was 1-2. Het doelpunt kwam van
Chantal. Chantal maakte er nog 3 bij en Jitske ook nog één. Het was dus 1-6 toen
was het pauze. We kregen een bekertje ranja. De tweede helft begon. Al snel
maakte Marrit er 1-7 van. Jitske maakte er nog 2 bij en Marrit ook nog 2. Dus de
eindstand was 1-11. Nog even op een rijtje:

Chantal'= 4
Marrit - 3
Jitske = 4

Van Karin Rodenburg

OLDEBOORN MPl . HARDEGARIJP MPl

Zaterdag 21 maart moesten we om 9.00 uur in de box zijn. Om 9.30 moesten we
op het veld zijn. Het begon goed de eerste helft stond het 3-2 voor ons. De twee-
de helft trapten ze bijna elke keer na, of ze tackelden je bijna omver. Maar we had-
den ons daar niets van aan getrokken want we hadden gewonnen met 6-2.

Sandra Hobma

NOORDBERGUM MP.l . OLDEBOORN MP.1



OLDEBOORN C1 .JEARSUM Cl

Zalerdag 21 maarl speelden wij (Oldeboorn C1) thuis tegen Jearsum C1. We
begonnen de 1e helft met:
op de goal - Marten rechtsmid - Jeen
laatste man - René midmid - Bouke-paul
rechtsbec - Jacob linksmid - Maarten
voorstopper - Ate rechtsvoor - Johannes
linksbec - Nico spits - Gysbert

linksvoor - Jelmer

De 1e helft, kreeg Jearsum de aftrap en ze scoorden na een paar minuten hun 1e
goal: 0-1 door een penalty. stadig aan begonnen we beter te spelen en scoorde
Gysbert met een prachtige lob over de keeper heen: 1-1 .

Hierdoor kregen we eventjes vleugels en werd de stand 2-1, door een mooi schot
op de goal van Johannes. We behielden de voorsprong niet lang, want de
Jearsummers scoorden al gauw hun 2e goal. Een kwartier voor tijd had Nico zich
geblesseerd en kwam Chris voor hem in de plaats. Toen Íloot de scheids af. ln de
rust kregen we nog wat tactische tips van Johan.
De 2e helft ging het spelen moeizamer omdat de Jearsummers beter speelden.
We hadden nog enkele kansen, maar we konden niet op tegen de 7 goals van
Jearsum. Eindstand: 2-9

René Hiemstra

WISPOLIA Cl . OLDEBOORN Cl

we moesten om kwart voor elf bij de kantine zijn. Toen we in Terwispel aankwa-
men gingen we warmlopen en inschoppen. Daarna kregen we de opstelling te
horen:

Marten

Ate Dennis Franke

Jacob

Maarten Bauke Paul Rene

Johannes Chris Jelmer

i *,.r"ls: Gysbert, Jeen

' Daarna begon de wedstrijd. We hadden dit seizoen al2keer tegen hun gespeeld.



We wisten dat hun linksbuiten de snelste was. We begonnen rustig en daar pro-

beerde Wispolia gebruik van te maken. En dat lukte ze naar een kwartier toen
schoot de snelle linksbuiten van Wispolia de bal in de goal. Toen moesten we wel
in de aanval en dat deden we. We kregen een paar goede counters maar dat
leverde geen goals op. Toen kwam er een diepe bal op Johannes en die speelde
de bal op Bauke Paul en die weer terug naar Johannes die schoot de bal naar
Chris en die speelde door op Jelmer. Jelmer nam aan en schoot de bal in de goal.
Nu ging Wispolia weer in de aanval en kregen een corner. Die werd in gedraaid,
maar Marten zat er goed bij. Hij schoot de bal naar Chris die speelde diep op
Johannes. Die liep door op de keeper en gaf een pass op Jelmer en die schoot
hem in het lege doel. Maar vlak voor rust kreeg Wispolia weer een corner. Die
werd erin gedraaid. Marten stompte de balweg. En toen schoot een van Wispolia
de bal in de goal. 2-2was de ruststand.
Marten werd eruit gehaald voor Jeen. ln de tweede helft begonnen we goed. Jeen
was heel sterk. Wispolia probeerde om goals te maken, maar Ate verdedigde de
snelle linksbuiten heel goed.
Een enkele keer kwam hij er langs maar dan was Rene of Jeen er wel. Wij bouw-
den rustig op. Jeen kreeg de bal en schoot naar Johannes en speelde diep op
Jelmer en die passeerde de keeper en scoorde. Wispolia deed hun best om de
gelijkmaker le scoren. En dat lukte 2 keer bijna. Jelmer werd gewisseld voor
Gysbert die het laatste kwartier spelen mocht. De eerste kans van Gysbert was
alleen voor de keeper maar hij wist er geen gebruik van te maken, omdat de
keeper eerder bij de bal was. Die traptede bal weg. Die rolde over de zijlijn de
grens deed de vlag omhoog maar de scheids zag het niet wij stonden dus stil
maar Wispolia ging door. Dat werd bijna een doelpunt. Maar Marten keepte klas-
se. De laatste kans was voor Wispolia. De snelle linksbuiten ging er van door
maar schoot gelukkig voor langs. Zo pakte wij onze eerste 3 punten dankzij de 3-
2 overwinning.

Johannes Watzema

ZATERDAG 11 APRIL

We moesten uit voetballen tegen Drachten C2. Drachten C2 had tot nu alles
gewonnen, dus het werd moeilijk. Om kwart over tien was de aftrap. We begon-
nen meteen al verdedigend te spelen want het werd moeilijk, al snel was het 1-0
voor Drachten maar wij gingen wat beter spelen. We hadden wat acties maar
het lukte niet om te scoren tegen Drachten. Al snel was het 2-0 voor hun en de
derde voor ging er daarna ook in. De eindstand was 3-0 voor Drachten in de
eerste helft. ln de tweede helft lieten we ons wat gaan en vielen er veel doelpun-
ten voor Drachten, de eindstand werd uiteindelijk 9-0 voor Drachten. We konden
gaan douchen mèt de vierde nederlaag van dit seizoen, we staan nu vijfde van
de zes dus gaan we over één week de revanche aan, dan moeten wij weer
tegen Drachten.

Chris Wagenaar

10



11 APRIL: BLAUW wlï D3 - OLDEBOORN D2

Wij moesten vroeg uit de veren, om 8.15 was het vertrekken geblazen naar
Leeuwarden. We kwamen aan op een mooi sportveld. Eerst naar de box om ons
om te kleden, toen gingen wij naar het veld, om onze warming-up te doen. Toen

was de. aÍtrap door hun, ik speelde Midden-Midden voor het eerst. ln de eerste
helft zijn er 2 goals gemaakt door Sander en Gerrit. Pauze.
ln de tweede helft werd ik gewisseld met arjen. De tegenstanders kwamen terug
en maakten 2 goals. Wij hadden nog een kans en Tom zette een goal en de eer-
ste wedstrijd is gewonnen met 2-3 en dit was pas mijn derde wedstrijd.

Theo

VRIJDAG 8 MEIANNE NIJDAM TOERNOOI
Toernooi met Dames, 2e, 3e,4e en 5e elftal

DONDERDAG 21 MEI
Toernooi voor B en C-Junioren te Akkrum
Toernooi voor D pupillen te Akkrum

VRIJDAG 22ME'
Toernooi voor F-pupillen te Akkrum

ZATERDAG 8 AUGUSTUS
Oldeboorn 1 - D.W.P. 1 aanvang 14.00 uur.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS
Oldeboorn 1 - Oldeboorn 2 aanvang 19,00 uur.

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

'l 
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OLDEBOORN3-WISPOLIA4

Om 10.00 moesten we aantreden tegen Terwispel. Met drie wissels begonnen
we de wedstrijd. Na + 10 minuten scoorde wispolia. De 1e helft waren de teams
aan elkaar gewaagd. Tjitze zorgde voor de gelijkmaker 1-1, zo gingen we de
rust in. Hans, Tjitze en Sible gingen er uit en Erik , Jefta en Pieter kwamen er in.
Vrij snel stond het 3-1 voor wispolia. Na een 112 uur stond het 4-1. vijf minuten
voor tijd kwam er een vreemd stuiter balletje die Harm niet kon houden, jammer
genoeg, dus werd het 5-1. Harm schopte iemand van achteren onderuit, het was
maar een klein tikje maar ja het was wel een panelty. Deze werd door de keeper
van Wispolia genomen en het werd 6-1 wat ook de eindstand is. Wijwillen
Harm, Jefta en Pieter voor hun inzet bedanken.

Het 3e!

DAMESl-DRACHSTERBOYS

Op 1e paaszaterdag werden we weer losgelaten in wat "vroeger" leek op een
voetbalveld en nu meer op een zandbak. De dames van de tegenstanders von-
den dit ook ééérg leuk en begonnen gelijk met het bouwen van zandkastelen. Hoe
kinderachtig kunnen ze zijnll om 14.00 nam Drachster boys de aftrap en wij gin-
gen er met volle moed tegen aan de hdop op een 4e ovenvinning op rij. Al snel
scoorde Evelien, na een voorzet van Miriam. voorin liep het goed, maar achterin
wat minder, gelukkig konden we de 1e helÍt de nul houden. Er werd nog 3x ge-
scoord 1x Karin en 2x Nynke.
Na een kopje thee gingen we er weer tegen aan, met als doel de nul te houden.
Bij Drachster boys werden drie speelsters gewisseld, waarvan in ieder geval 2
spelers van Dames 1.
Bij VV Oldeboorn werden ook drie speelsters gewisseld. Marieke laatste vrouw,
Anneke de Vis rechtsachter en Marise op rechtsmidden. ondanks onze inzet
werd het toch nog 4-3, die natuurlijk gemaakt zijn door de speelsters van
Drachtster boys Dames 1. Dus de laatste minuten waren spannend, zou het luk-
ken de voorsprong vast te houden. Gelukkig wel!! Dus op naar Jan en Jenny en
de rest ging naar Darp.

De Dames!
WIST U DAT......

Het steeds gevaarlijker op de weg wordt?
Marieke'namelijk haar rijbewijs gehaald heeft?
Bij deze gefeliciteerd?
Marieke denkt dat ze kan vliegen?
Ze in het veld vliegtuigje speelt?
Anneke de Vis, en haar Maurice een huisje in Diever hebben?
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- Ze toch bij ons blijft voetballen voor de contacten met ',Boarn,,?- Elizabeth en Mariska (en Monique en Nynke) aan de eieren gingen
bij Moeke?

- Elizabeth liever een zachte heeft en Mariska liever een harde (eieren
natuurlijk!!)?

- Dat we onder de spelers van W Oldeboorn
meterkastpisser hebben?

AENGWIRDEN - ALDEBOARN DA 1

een wildplasser en een

18 april

Het was mooiweer. we moesten winnen, anders konden we niet thuis komen
(volgens Piet en Johan). Van te voren was het de wedstrijd van Anneke webers
tegen Lydia (want die had haar de vorige keer de wedstrijd "uitgeschopt"). oude
herinneringen werden opgehaald: de conclusie; Van de 7 wedstrijden tegen hun
hadden we zes verloren en één gelijk gespeeld. Dus hoog tijd om te winnen. we
zagen het welwat zwart in, maar.... de uitslag volgt later. Het waren Nynke,
Miriam, Karin en Evelien die scoorden. Nynke 2, Miriam 2, Evelien 1 en Karin 2.
Aengwirden maar 1 keer dus de uitslag was 1-7 voorAldeboarn.

Namens de supporters: Mooie combinatie van Nynke, Miriam, Evelien en Karin
(dit kan het 1e niet eens)!!!!

u hoort het van de supporters: De dames,spelen mooi, goed en winnend voet-
bal. Wij verwachten bij onze laatste wedstrijd thuis (9 mei) dus veel voetballieÍ-
hebbers!!

De Dames.

WIST U DAT.....

Harm aÍgelopen donderdag jarig was?
Hij al 36 jaar geworden is?
Dat hij daardoor ons niet kon trainen?
We nu een training van Haiko kregen, die ',loodzwaar', was?
Wij van schrik wel een kwartier nodig hadden om in te lopen?
Zaterdag een feestje in HotelAldeboarn hadden ter ere van Harm?
Er speciaal een stoel voor hem versierd was?
Hij hier hééél blij mee was (not!!)?
Hij van de dames een dinerbon voor twee heeft gekregen?
Hier een toepasselijk gedicht bij gemaakt was door de dames?
Marieke vandaag voor het eerst zelÍ in/met een auto mee reed?
Zij een half uur te laat kwam?
Wij allemaalduo hapjes hebben?
ledereen n.l. met z'n tweeën eet?
Monique dit goed vind voor de team spirit?
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VOOR ONZE ZEER GEWAARDEERDE TRAINER HARM

Nu jij onze trainer bent voor dit en het volgende seizoen,
willen wij ook iets aan jou verjaardag doen.
Voor ons is het streven,
jou ietb orgineels te geven.
Omdat er nu iemand is die jou bemind,
kregen we van een Íamilielid voor dit kado een 'stille' hint.

Voorheen liep je in de verschillende kantines
altijd iets eetbaars te zoeken.
Van een gehaktbal met aPPelmoes,
broodjes met ham/kaas tot gevulde koeken.
En voor jou was romantisch,
spruitjes, bij kaarslicht, uit de diepvries.
Maar nu ben je 36 jaar,

en heb je het goed voor elkaar.
Je staat niet eerder op het voetbalveld,
voordat je je voor het eten hebt gemeld.
Hier heeft jou kado ook mee te maken,
opdat je bij Anja een gevoelige snaar zult raken.
Zodrajullie richting't Polderh0s opkrassen,
zijn er wel twintig dames die op de kids kunnen passen'

Dus neem alleen Anja mee,
want deze dinerbon is voor twee!!!
Names het gehele damesteam nog geÍeliciteerd met je verjaardag,

En dat het etentje heel gezellig wezen mag.

P.S.

De dames en Willemke

Het hele damesteam staat te springen,
om te horen wat je nu onder de douche staat te zingen.



Vr.1 Wanneer mag de doelverdediger bij het nemen van de straÍschop van zijn

doellijn het veld instappen?

A. Nadat het Íluitsignaal heeft geklonken.
B. Nadat de nemer met zijn aanloop is begonnen.
C. Nadat de bal is getrapt.
D. Nadat de bal een aÍstand gelijk aan zijn omtrek heeft af gelegd.

Vr.2 Bij het nemen van een doelschop moeten:

A. Alle spelers zich op tenminste 9.15 van de bal opstellen.
B. Alle spelers van de verdedigende partij buiten het straÍschopgebied staan.
C. Alle spelers buiten het straÍschopgebied staan, behalve de doelverdediger en

de nemer van de doelschop.
D. Alle spelers van de aanvallende partij zich buiten het strafschopgebied bevin-
den.

Vr.3 Wanneer de grensrechter een teken geeÍt met zijn vlag, moet de scheids-
rechter dan hierop ingaan?

A. Ten alle tijde.
B. Alleen als de bal over de zijlijn is gegaan.
C. Wanneer hij ervan overtuigd is dat de grensrechter een betere positie heeft en

aan zijn eigen waarneming twijfelt.
D. Allen voor buitenspel.

Vr.4 Hoe moet de scheidsrechter toestemming geven voor het nemen van een
indirekte vrije schop?

A. Door middel van een teken oÍ een Íluitsignaal en een arm omhoog.
B. Door middelvan een fluitsignaal en een arm omhoog.
C. Door middelvan een Íluitsignaal.
D. Er is geen teken nodig, er kan gewoon gespeeld worden.

Vr.S lndien een doelverdediger opzettelijk een medespeler binnen zijn eigen straf-
schopgebied raakt door met kracht de bal tegen hem aan te gooien moet de

scheidsrechter dit bestraffen door:

A. Een indirekte vrije schop toe te kennen aan de tegenpartij en een veldverwij-
zing voor de doelman.
B. Het spel te hervatten met een scheidsrechterbal.
C. Een directe vrije schop toekennen.
D. Een straÍschop toekennnen.
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De antwoorden kun je inleveren bij je eigen leider oÍ Harm Oosterbaan swette-
bourren 29 oÍ bijTjeerd Keekstra L.BottemastraalT.ln de kantine invullen en bij
de bar inleveren kan ook.

Antwoorden:

Naam:

Leeftijd:.......

WEDSTRIJ DPROGRAMMA VV.OLDEBOORN

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 9 MEI
29644 OLDEBOORN DA1

69810 SCHARNEGOUTUM 82
87777 oLDEBOORN C1

74431 OLDEBOORN D1

77107 AENGWIRDEN D1

83517 OLDEBOORN F1

87357 DTD MP1

ZONDAG 1O MEI
31237 OLDEBOORN 1

40097 OLDEBOORN 2
41106 OLDEBOORN 5

WOENSDAG 13 MEI
77087 OLDEBOORN D2
87337 OLDEBOORN MP1

DONDERDAG 14 MEI
83500 OLDEBOORN F1

- BERGUM DA3
- OLDEBOORN 81
- BLUE BOYS C1
- LEEUWARDEN D2
- OLDEBOORN D2
- DRACHTSTER B. F4
- OLDEBOORN MP1

- NIEUWESCHOOT 1

. GORREDIJK 5

. WISPOLIA 4

- WARGA D2
- CSL MP1

- AKKRUM F1

14.00
10.00
11.00
09.30
09.00
11 .00
11 .15

14.00
11.00
10.00

19.00
18.30

18.30
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ZATERDAG 16 MEI
69873 WZS 81
72784 TRNSUM C1
74413 WARGA D1

77080 oNS D3
87330 HARDEGARIJP MP1

WOENSDAG í9 MEI
89529 CSL MP1

ZATERDAG 23 MEI
69786 OLDEBOORN 81
87779 oLDEBOORN C1
74414 OLDEBOORN D1

. OLDEBOORN 81
- OLDEBOORN C1
- OLDEBOORN D1
- OLDEBOORN D2
- OLDEBOORN MP1

- OLDEBOORN MP1

- DWP 81
- WISPOLIA C1
- FRISIA D3

11 .30
10.30
09.30
11 .00
11 .00

19.00

12.15
11 .00
09.30

10.00
09.30

OLDEBOORN D2 IS VRIJ
83502 GORREDIJK F3. F4 - OLDEBOORN F1
87333 OLDEBOORN MP1 - NOORDBERGUM MP1

GEWIJZIGDE VERSIE

3 mei/9 mei
Sipke Vink
Jeroen Witteveen
Maurice Koerts

10 mei/16 mei
Klaas Akkermans
Meinie KleeÍstra
Jan de Jong

17 mei/23 mei
Uilke Nijholt
Hendrik Nieuwland
Durk Valk

- 24 mei/30 mei
Dick Westerhoven
Binne Oosterbaan
Sietse Bergsma

31 mei/6 juni
Thomas Voolstra
Bauke Haspels
Harke Hartmans
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Club van 100 v.v. Oldeboorn

1. Skineskopper (Haaye v.d. Heide)
2. Moeke de Bruin (een café in Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan, Roelof en piet Tijsma)
4. Kees v.d. Vetde (tijkt mij duidetijk)
5. Bogra Sports (de maker van de bordjes)
6. Zico (Binne Oosterbaan)
7. Jossie Verstapt'm (Janco Voolstra)
8. Meesterzuiper (Jan Meester)
9. Modehuis Numan (ook wet duidetijk)
10. Katje (Harm Oosterbaan)
11. lk en mien broer (Kor Mulder en Jelle Wierda)
12. Piet Snikket & Co. (Cor Brouwer & Siep Grotenhuis)
13. Lytse Louw (Jan Visser)
14. Lillehammer'94 (een weddenschap)
15. T.G.V. (Transport Group Vatk)
16. W.A.S.H. and Go (Willem, August, Sietse en Harke)
17. D.V. Trofee (Douwe Venema)
18, Nintendo Jentje (Jentje Akkerman)
19. WK 94 (Weddenschap WK voetbat 1994)
20. Calimero (Gerke van Kalsbeek)
21. de Heavy's (Sible, Henk, Ellert en Roelof)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethtehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van Warmerdam)
26. A+3xH te A. (Fam. Brandsma)
27. Wobma Fourages (duidetijk tijkt mij)
28. Black & White (Marcet en Jikke)

?9 Wy passe net op sa'n buordsje (Catharina, Anet, Anet, Bea)
30. lt Boarnster Kwartet ( ook een weddenschap wK voetbat 'ó+;
31. Tegelbedrijf Roet Hofstede Atdeboarn 05663_1645
32. Marten de Mus (atias Wichard postma)
33. "Do Kachel, lk ek kachel" (Jubbega 5)
34. M. Platfisk (Meile de Haan)
35. Hamburger (Leo Hamburg)
36. Baas Klaas (Klaas Akkermans)
37. Melle House (Henrico Veerman)
38. Gebr.Corona (Pieter poepjes/Douwe Hein Akkerman)
39. it knyn fan Skylge (Harmen Ament)
40. Eilànhopper (Wietze Huisman)
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41. De Vlugtheuvel B.V. (Jan en Piet v/d Vlugt)
42. Jalmarson (Kris Tirry)
43. Jan Prik (Jan Nijdam)

WIE VOLGT?!?!?

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


