
Colofon.

4oe laargang
nummer I

verschijning:

eenmaal per drie
weken

oplage:

z7o exemplaren.

Redaktie:

Sjoukje de Roos

Drukwerk:

Drukkerij de Jong

KOPY

INLEVEREN

VOOR

MAANDAGAVOND

2o.oo UUR

redaktieadres:

Sjoukje de Roos

Weaze 4l

lnhoudsopgave I

Uit de bestuurskamer 2 / 3

Competitieindeling seizoen 999 / zooo 4 / 5

Jaarverslag Cr ze helft competitie 9g8 / tggg 6

Nieuwe indeling jeugdteams 999 / zooo S | 7

Verslag Oldeboorn r 8 t/m r3

Trainingstijden V.V. Oldeboorn seizoen 999 I zooo t2

Vervoersschema t4

Wedstrijdschema r5 t/m r7

Blessures l
Videobanden V.v. oldeboorn rg

Blessurespreventie g/ zo

-^ -...._



BEDAN KT !

Langs deze weg wil ik nogmaals de eerste elftal spelers en het bestuur van de

v.v. Oldeboorn bedanken voor de fijne woorden en de schitterende kado's op de

slotavond. De prachtige wandklok hangt al in de woonkamer, de tekst van de

ballade van Evert zit al in het plakboek en de dinerbon is al omgezet in een gezellig

gezinsetentje. Het was voor mij een indrukwekkend en onvergetelijk afscheid. Het

ga jullie goed.

Bonne de Vries

KLEINE REPARATIES/SCHADES IN/OM HET SPORTCOMPLEX.

wanneer u schade o.i.d. constateert op of om het sportcomplex (zoals ook de

kantine en de kleedgebouwen) meldt dit dan gaarne z.s.m. bij Johan Fokkema tel

631661. Dit geldt ook voor kleine reparaties/onderhoud e.d. Bij voorbaat dank voor

een ieders medewerking.

het bestuur.

scHEENBESCHERMERS M.l.V. SEIZ;EN r999-zooo VERPLICHT!l!
Met ingang van dit seizoen zijn ook ALLE amateur voetballers verplicht om scheen-

beschermers te dragen. Er is echter een oveÍgangsperiode tot t-t-zooo. Na t-t-zooo

mogen spelers die geen scheenbeschermeÍs dragen NIET meer aan voetbalwedstrijden

deelnemen. Tot r-r-zooo kan de scheidsrechter een vermelding maken op het wedsttijd-

form ul ier ( kruisje bi j betreffende speler(s).

BLESSUREBEHANDELING V.V. OLDEBOORN.
Sedert enkele seizoenen is het mogelijk om iedere vrijdagavond om t9.oo u. op het sport-

complex je blessures (met name spierblessures) te laten behandelen door twee gediplo-

meerde veÍzorgers, te weten Uilke Nijholt en Dick Westerhoven. We hebben in de kleed-

kamer een verzorgingstafel staan waar alle leden van de v.v. oldeboorn kunnen worden

verzorgd. Dus heb je een blessure o.i.d., kom vrijdag's naar het sportcomplex van de v.v.

oldeboorn om r9.oo u.

TOTO.S V.V. OLDEBOORN.
Er hangen momenteel van alle jeugdteams van het seizoen ggïltggg foto's in de

kantine. Deze kunnen worden bíjbesteld. Er hangt een intekenliist bij. De foto's
kosten r,5o/st. Wel graag z.s.m. invullen.

Piet. z



UITNODICINC ALGEMENE LEDENVERGADERING VV OLDEBOORN OP
I OKTOBER r999 tN DE KANTtNE, AANVANG zo.oo UUR
Agenda: r opening

z mededelingen

3 verslag van de vorige ledenvergadering
4 jaarverslag

5 financieel verslag
6 begroting
7 verslag kascommissie
8 jaarverslag jeugd

e bestu"tt;ïI;:ïí, 
Evert Fokkema, niet herkiesbaar, voorzitter

Kandidaat: Onno van Praag

Aftredend: Haiko van Dijk, niet herkiesbaar
Kandidaat: Sietse Akkerman
Aftredend: Jan Nijdam, herkiesbaar

Tegenkandidaten tot een uur voor de vergadaing bij de secretaris te meldm.
to Pauze

rr Kennismaking nieuwe vóorzitter en slotwoord oud-voorzitter
t2 Aanvulling en evaluatie beleidsvoornemens
t3 Handboek VVO

t4 Rondvraag
De aanvullingen en evaluatie beleidsplan liggen minimaal r week vooÍ aanvang in de kantine.
De financiële gegevens liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

KNVB PUBLIEKSINFOLtjN ogoo-8o75

VRIJWILLIGSTER GEVRAAGD! !

We zijn op zoek naar een vTouw (mag uiteraard tegenwoordig ook een man zijn) die
tijdens het seizoen af en toe enkele overgooiers enlof shirts/broeken van een nieuw
naadje wil voorzien. lnlichtingen te verkrijgen bij Harm Oosterbaan.

LID WORDEN!!!
Wil je vriendje of viendinnetjes ook lid worden van V.V. Oldeboorn? Dat kan altijdll
Aanmelden kan bij Binne ooosterbaan, Ds. Nieuwoldstr. rz in Aldeboarn, tel.: (os66)
Q t7 68 Er liggen ook aanmeldingsformulieren in het buro in de bestuurskamer Kom
gerust eens kijken op een training of bij een wedstrijd. Voor verder informatie: Jan
Nijdan (jeugdvoorzitter) , tel.: (os66) 63 9 36.

\



B-IUNIOREN zE KLASSE BI

or VVI Br ro.oo
02 Oldeboorn Br Prs
03 Oudega Br ro. t5

05 Delfstrahuizen Br u.oo
o6 Black Boys Br t2.oo
07 Bakhuizen Br l.oo
o8 HJSC Br o9.3o

C-.IUNIOREN zE KLASSE AG
or Terschelling Cz r3.oo
02 Aengwirden Cr o9.oo
04 Tijnje Cr to.oo
05 Mildam Cr o9.3o
06 Thor Cr ro.oo
o8 Oldeboorn Cr u.45

DAMES Z-TAI KLASSE AB
or de Walde MCr l.oo
03 galk mCr to.3o
04 Akkrum MCr E.4S
05 Oldeboorn MCr o9.3o
o6 CAVC MCr l.3o

E.PUPILLEN KLASSE GF

or Black Boys Er to.oo
02 FFS Er to.oo
03 Oldeboorn Er o9.3o
o4 Waterpoort Boys Er to.oo
05 HJSC Er to.oo
o6 Oudehaske Er o9.3o

F-PUPILIEN KTASSE AG
or Oudehaske Fr rr.oo
oz Read Swart Fr to.oo
03 DWP Fr 09.45
04 Warga Fr o9.3o
05 WWS Fr to.t5
o6 Oldeboorn Fr to.45

DAMES 5E KLASSE D

or Leeuwarden DAr n. 15

02 GAVC DAr r4.3o
03 Berlikum DAz ro.3o

04 Harlingen DAr r4.3o

05 Arum DAr r4.3o

06 Akkrum DAr r4.oo

07 Robur DAr r4.3o

o8 Mulier DAr r4.3o

09 Oldeboorn DAr r4.oo
ro OSI'28 DAr r4.oo
rr Beetgum DAr to.3o
t2 AVC DAz t3.oo

IE ELFTAL sE KLASSE A
or Dronrijp r t4.3o
02 Dokkum r t4.oo
03 St.Jacob I t4.oo
04 Renado r r4.oo

05 DTD r t4.oo
o6 Oldeboorn r t4.oo
ot Mildam I t4.3o
o8 Terschelling I t4.oo
og Aengwirden r t4.oo
ro Thor r t4.oo
rr Blauwhuis r t4.oo
t2 Robur r t4.3o

2E ELFTAL RES. 5E KTASSE I

or OSI'78 2 l.oo
02 Warga 3 l.3o
04 GAVC 3 t2.oo
05 Thor z t4.oo
o6 Oldeboorn 2 to.oo
ot Tijnje z ro.oo
o8 Rood Ceel 4 to.oo
09 Zwaagwesteinde 3 to.oo
ro Oosterlittens 3 to.3o
rr Akkrum 4 p.oo
t2 Nicator 4 o9.oo



3E ELFTAL RES. 6E KLASSE BF

or LSC r89o 4 to.oo
02 Lemmer Bentex 3 l.oo
03 Sneek 5 to.oo
04 Mildam 3 to.oo
05 Wispolia 2 to.oo
o6 FFS 2 t4.oo
oT WZS 3 t2.3o
o8 Oldeboorn 3 t2.oo
09 Read Swart 3 to.oo
ro Black Boys 2 l.oo
rr lrnsum 3 t4.oo
t2 Heerenveen 7 n.oo

+E ELFTAL RES. 6E KLASSE BD
or FVC 6 to.oo
02 Tijnje 3 to.oo
03 Oldeboorn 4 t2.oo
04 0Sl'78 3 o9.oo
05 CAVC 5 r4.oo
o6 Akkrum 5 t2.oo
07 lrnsum 4 to.oo
o8 Nicator ro o9.oo
09 Corredijk 6 ro.oo
ro Frisia 9 l.oo
n MKV'29 7 o9.oo
t2 Warga 5 to.3o

SE ELFTAL RES.6E KTASSE BH

or Heereveen 9 to.oo
03 Nieuweschoot 6 to.oo
04 Corredijk 7 ro.oo
05 Cersloot 2 to.oo
o6 WZS 5 to.oo
07 lrnsum 5 t2.oo
o8 Read Swart 5 to.oo
09 Jubbega 7 to.oo
ro Joure 8 t2.3o
rr Oldeboorn 5 lo.oo
t2 Langezwaag 4 to.3o

MAAK
VAN

DE

SPORTVELDEN

CEEN

VUILNISBELT!!!

I NSTU I F.

r. D. Faber

4. R. Ypenga

7 . T. F. Bles

Trainers: S. v.d. Heide

Joh. Poepjes

J EUG D KEEPERS.

R. Poepjes

f.A. Ypenga
3. S. Oosterbaan

6. F. Fokkema

2.

5.

Trainer: Jeroen Groetelaers

5



Na een zeer slechte eerste helft van het seizoen begonnen we met volle moed aan de

ze helft van de competitie met een uitwedstriid naar "W.2.S". uit Sneek' Hier werd na

..n gá.4. eerste helft ruststand o - o, met maar liefst 8 - z verloren' Daarna volgde

een tweede uitwedstriid naar De walde uit Elahuizen. Hier werd voor de rust niet

gescoord o - o. ln de tweede helft werd er met lo man gespeeld, maar werd deze in

de laatste 5 minuten met z nul gewonnen. Daarna volgde de eerste thuiswedstriid en

wel tegen het plaatseliike Balk, na een z - z ruststand werd met 4-z gewonnen' De

vierde wedstrijd was uii tegen Bolswardia. Na een moeizaam begin ging men de rust

in met r - r. ln de tweede tritlt werd er door ieder nog een keer gescoord en zo werd

het z - z. De volgende wedstiild was thuis tegen Nijland, na een o - o ruststand werd

er toch nog gewonnen met 5 - o. De volgende wedstrijd wederom thuis was tegen

w.z.s. uit sneek een mooie wedstriid om revanche te nemen op de 8-z nederlaag in

sneek. ln deze zeer spannende wedstrijd werd na een I - o ruststand gewonnen met

r - o. De volgende uitwedstriid tegen Balk ruststand t - t. Na de pauze werd in eenzeet

slechte weastrild na een z - r achterstand in de laatste minuut toch nog een punt

gepakt. De volgende thuiswedstrijd was tegen De Walde na een 5 - o ruststand werd

áeze wedstrijd met maar liefst t5 - t verslagen. De voorlaatste en tevens laatste

thuiswedstrijd werd tegen Bolswardia na egn I - o ruststand met 5 - o verslagen' Onze

naaste concurrent W.Z.S. had voor de laatste wedstrijd een punt voorsprong en dus

moest de laatste wedstrijd gewonnen worden en wel tegen Nijland' Met veel publiek

werd er afgereisd naar het plaatselijke Nijland. De wedstrijd begon moeizaam maar

kort voor de rust werd de bevriidende goal gemaakt, ruststand t - o in het voordeel

van oldeboorn. Na de pauze werd het spel alsmaar beter, na to minuten werd het

2 - o,3 - o enz. Uiteindelijk werd er met maar liefst 7 - o gewonnen waarbij het

kampioenschap een feit is geworden. De champagne vloeide rijkeliik in de kleedkamer,

*uuinu r.n lil thuiskomsi werd getrakteerd op een rondrit door Oldeboorn en in de

kantine werd voorzien van patat, drinken en een ijsje. Als afsluiting op het seizoen

wordt er gelasergamed in Heerenveen.

Honkie de long en Cerke van Kalsbeek,

Leiders Ct.



B-f uN r 0REN.

r. A. Bergsma

2. J. Beimin

3. R. Hiemstra

4. D. van Marrum

5. N. Veld
6. J. Watzema

7. C. Wagenaar

8. B.P. Kleefstra

9. J. v.d. Werf

ro. C. v.d. Heide

r. M. v.d. Heide

t2. M. Huisman (k.)

13. J. de Leeuw (k.)

Leider: J. Visser

5. Veenstra

Trainer: S. Veenstra

E-PUPILLEN.

C-JUNIOREN.
r. A. de long
2. S. Postma

3. T. Proot

4. M. Boerhof

5. H. de iong (k.)

6. E. Oosterbaan

7. H. Brandinga
8. J. Meester

9. C. Scheffer

ro. J. de long
r. R. van Amstel

t2. L. van Amstel

13. J. Zandberg

Leiders: W. Huisman

H. Akkerman

Trainers: W. Huisman

H. Ákkerman

E- PU PI ttEN.
r. N. Hashemi

z. R. Land

3. J.H. v.d. Wal

4. P. Breeuwsma

5. D. Kalsbeek

6. A. Hobma

7. K. Hartmans

8. J. Haspels

Leiders: H. v.d. Wal

Jacq. Breeuwsma

Trainers: foh. Nijdam

D. PU PI LLEN.

A. Huisman

A. Oosterbaan

M. Haspels

l. v.d. KÍieke

l. Boerhof

J. Troost

E. Westerhoven

T. Beimin

S. Hobma

l. Nijholt
T. Vink
A. Watzema

M. de Vries

s. van Roeden (k.)
D. Breeuwsma

Leider: D. Westerhoven

Trainer: A. v.d. Heide

F. PU PI LtEN.

t.

2.

3.

4.

5.

6.

N. Hasherni

R. Land

J.H. v.d. wal
P. Breeuwsma

D. Kalsbeek

A. Hobma

K. Hartmans
j. Haspels

t.

2.

M. Hashemi

R. Spinder

R. Faber

R. van Kalsbeek

loh. v.d. Wal

D. Rodenburg

W. v.d. Heide

M .v.d Horst

f.J. Bles

l.G. Fokkema

7.

8.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

to.Leiders: H. v.d. Wal

Jacq. Breeuwsma

Trainers: Joh. Nijdam Leiders: H. Hartmans

A. Faber

Trainers: D.H. Akkerman

A. Faber



OTDEBOARN ! START MET VERLIES

op vrijdag zo augustus j.l. mocht oldeboom I dit seizoen voor het eerst onder de
nieuwe trainer Chris Jansen de wei in voor een oefenwedstrijd. Gastheren waren deze keer
St. Anna. Een ploeg die vorig seizoen tot het laatste moment meedeed om promotie in de
4e Klasse A, maar uiteindelijk net iets te kort kwam. Kortom voor Oldeboorn een pittige
spaningpartner. Dit bleek ook al vrij snel. Binnen 19 minuten hadden de Bildkers het net
reeds 3 keer gevonden. Het eerste doelpunt had echter afgekeurd dienen te worden na
een duÍdelijke handsbal. Het derde doelpunt was echter wel een schoonheid. Doelman
Siemen Willem de Vries werd verschalkt door een prachtige stiftbal. Oldeboorn kwam
hiema iets beter in de wedstrijd, maar het balbezit was steeds van zeer korte duur, waar
St. Anna de bal wel rustig in de achterste gelederen rondspeelde en het geduld vooÍ een
goeie aanval wist op te brengen. Dit kwam ook mede doordat Oldeboorn het veld veel te
lang hield, en er ook niet kort en scherp genoeg werd gedekt. Na de rust kwam Johannes
Nijdam de geblesseerde Sietse Akkerman vervangen op de linksachterpositie. Hij zou dit
verdienstelijk doen. ln de +8e min. wist Henrico Veerman de aansluitingstreffer te
produceren na aangeven van Siete Veenstra. Echter dit was van korte duur. Drie
minuten later kon Siemen Willem de Vries een afstandschot niet voldoende onder
controle krijgen, en werd de rebound genadeloos ingeschoten door een voorwaartse van
St. Anna. ln de 6te en 64e minuut wist St: Anna tot z keer toe de buitenspelval te
omzeilen en de stand naar maar líefst 6-r te brengen. Hieruit bleek dat de defensie van
Oldeboorn o.l.v. Robert van Steinvoorn nog niet ingespeeld was. Hetgeen uiteraard ook
niet gelijk in de eerste wedstrijd mogelijk is. Dat met name de laatste man van Oldeboorn
daarna steeds vaker ging inschuiven en zodoende een man meer creërde op het
middenveld, was eÍ mede de oorzaak van dat oldeboorn binnen 13 minuten wel
terugkwam tot 6-+ door doelpunten van Siete Veenstra (uít een pass van Douwe Hein
Akkerman, Douwe Hein Akkerman (een ouderwetse schuiver vanaf de linkeykant), en
August "lohnnie" faber (die ook de buitenspelval wist te omzeilen). St. Anna wist echter
in de allerlaatste mínuut na een overtreding op wietse "van wieger" Huisman de
eindstand op 7-4 te brengen. Conclusie na de wedstrijd was dat er in de eerste helft
matig was gespeeld, maar dat men in de tweede helft redelijk terugkwam, en dat men
bleef voetballen. Echter 7 doelpunten tegenkrijgen was wel teveel van het goede.
Kortom, er is nog wel wat werk te verrichten door de nieuwe trainey.



OLDEBOORNT-AKKRUMT
Dinsdag 24 aug. j.l. stond de onvervalste derby weer op het programma. Dit keer betrof
het een bekerwedstrijd tussen oldeboorn en Akkrum. aeide ploegàn traden aan o.l.v. een
nieuwe trainer. Bii oldeboorn was dat Chris Jansen, en bij Akkrum zwaait Beene Dijkstra
dit seizoen de scepter. oldeboorn moest aantreden zonder Ronald van Warmerdam
(blessure) en Johan Tijsma (vakantie vierend in Criekenland). Bij Akkrum ontbraken t.o.v.
vorig seizoen duidelijk meer spelers, maar desondanks stond er toch nog een zeeí
representatieve gÍoep op het veld. Oldeboorn ging furieus uit de startblokken, en reeds
na 4 min. spelen stond Siete Veenstra oog in oog met keeper Theo Welles van Akkrum.
Jammerlijk voor oldeboorn werd deze po% kans gemist. Tien minuten later gaf Akkrum
wel het goede voorbeeld. Een aanval over links werd doeltreffend afgem"akt, n" ,.e,
statisch ingrijpen van Boarnster zijde, o-r voor Akkrum. Hierna stapelden de kansen
voor OldebooÍn op. ln de zte min. was het Pieter Poepjes die uit een voorzet van
Douwe Hein Akkerman het doel niet wist te vinden. Hierna was het wederom twee keer
siete Veenstra die het vizier nog niet op scherp had staan, en in de 36e min. schoot
Douwe Hein Akkerman net naast na een schitterende pass van captain sybrand
Oosterbaan. De rust werd bereikt met een o-t voorsprong voor Akkrum. Cezien het
veldspel wel verdiend, maar gezíen het aantal opgelegde kansen had oldeboorn
zeker enkele keren moeten scoÍen. tn áe 4ge min. liep pieter poepjes tegen een
lullige gele kaart op, waar de scheidsrechter misschien wel eerder voor andere
overtredingen geel had mogen trekken. oldeboorn trok in d,e zehel,ft de wedstrijd
grotendeels naar zich toe. Ten opzichte van de oefenwedstrijd in St. Anna wist men
nu wel de balvaker en beter in de ploeg te houden, en was eÍ meer rust aan de bal.
ook de inzet was tomeloos. Akkrum kwam nog weinig aan aanvallen toe. ln de 6ge
min. kwam Sietse Akkerman de uitgebluste August Faber vewangen. Negen minuten
later leek deze ínvaller de gelijkmaker aan te tekenen, maar uii de pais van siete
Veenstra wist Sietse Akkerman de bal wel in I keer op het doel te schieten, maar helaas
ook net over het bewuste doel te deponeren. ln de 83e min. kreeg Oldeboorn een vrije
trap op ca. zo meter van het doel van Akkrum. Een ideale positie voor een prima links-
poot. Dat Oldeboorn over prima linkspoten beschikt bleek wel, want Siete Veenstra
schoot de bal prima langs het Akkrumer muurtje, en liet keeper Welles kansloos, r-r.
Vijf minuten later schoot wederom Siete Veenstra, helaas voor oldeboorn, net over het
doel. Hij was deze avond helaas niet altijd even scherp voor het doel, in een door hem
prima gespeelde wedstrijd (hetgeen voor de gehele ploeg gold). De wedstrijd leek op
strafschoppen aan te sturen, maar het verschil ín het benutten van kansen werd door
Akkrum t minuut voor het einde duidelijk gemaakt. tn een onoverzichtelijke situatie langs
de zijlijn, waar Oldeboorn mocht ingooien, stonden in het centrum plotseling z spelers van
Akkrum vrij. Men had vrije doorgang naar het doel van oldeboorn, en wat oldeboorn niet



wou lukken, lukte bij Akkrum wel. De eindstand werd hiermee bepaald op t-z voor Akkrum.

Oldeboom kreeg dus een lesje in het benutten van de kansen, maar had zeket meer

verdiend. Wil Oldeboorn nog meeblijven doen in het bekertoernooi, dan zal men de volle

winst moeten halen in de uitwedstrijden tegen Trynwalden (zondag z9 aug') en VenV

'68 uit Garijp (dinsdag 3l aug. aanvang r8.+S u.). Voor zondag 5 sept. staat dan de eerste

competitiewedstrijd op het pÍogÍamma en wel de thuiswedstrijd tegen Mildam om l4.oo

u. Met dezelfde instelling als tegen Akkrum, moet er tegen Mildam zeket meer in zitten.

De supporters blijven hoopvol gestemd.

OTDEBOORN PAKT EERSTE OVERWINNINC.

Na een matige voorbereiding moest Oldeboom zondag 5 sept. i.l.aantreden in de thuis-

wedstrijd tegen Mildam. Oldeboom moest improviseren met de opstelling, aangezien er

diverse spelers niet fit, of afwezig waren. Toch nam Oldeboom het initiatief in de wedstrijd,

hetgeen in de 3e min. resulteerde in een schot van Pieter Poepjes vanuit een comer. Dit

resuteerde nog niet in een doelpunt. Deze zelfde spelers wist to min. later wel een

voortreffelijke voonet af te leveren op Douwe Hein Akkerman, maar zijn kopbal ging

heelaas over. Mildam moest al wij snel in de wedstrijd wisselen, aangezien een speler in een

duel was geraakt.. Oldeboom bleef de betere ploeg, maar wist dit niet in kansen c.q

doelpunten om te zetten. ln de z3e min. wist August Faber een voorzet van Henrico

Veerman niet binnen te werkten. ln de 33e min. verstuurde Sybrand Oosterbaan een prima

pass op Pieter Poepjes , deze gaf een prima voorzet, waar uit Sietze Akkerman kon scoven

met het hoofd. Mildam wist hier weinig tegenover te stellen. De frustratie werd alleen even

te groot toen de de scheidsrechter vond dat het gemekker maar eens over moest zijn, en

een speler van Mildam trakteerde op een gele kaart. Deze zelfde speler zwijmelde toen hij

vlak voor rust een doodschop uitdeelde op Sietze Akkerman. ln de ze helft kwam lurjen de

fong Sietze Akkerman vervangen. Oldeboom was in de rust goed gewaarschuwd om gelijk

vanaf het begin er bovenop te zitten, maar.toch was de eerste kans voor Mildam. Deze

aanval ging gelukkig naast. ln de 5oe. min. was het Douwen Hein Akkerman die Siete deed

vergeten, en een vrije trap prima binnen werkte. z-o. Wietse Huisman was daama helaas

het slachtoffer van een optelsom, en ontving de gele kaart. Mildam kwam to mín. voor tiid
nog terug naar z-t,.als gevolg van een wije trap, waaÍ een spelers van oldeboom ook toen

nog wilde beweren dat je ook in den muur moet bewegen, helaas kwam Mildam wel terug

tot z-r. Oldeboom wist deze stand tot het eind van de wedstrijd vast te houden zodat de

eerste 3 puntjes binnen waren.



OLDEBOORN I UIT BEKERTOERNOOI.

Na een wij hefiíge Condelvaart voor sommige spelers, stond er toch weer een bekerwedsirijd

op het programma voor zondag z8 aug. j.l. ln Oentsjerk was Trynwalden de tegenstander.

Een oude bekende van vorig seizoen uit de 4e Klasse KNVB. Er wachtte Oldeboorn, na

Akkrum, dus wederom een zware wedstrijd. Zeker ook met de Condelvaart nog in de

benen. Oldeboom ging van start zonder Johan Tijsma (vakantie), Henvico Veerman

(towlands) en Jan v.d. Woude (kroegbaas, dus uitrusten). Hier stond tegenover dat Ronald

van Warmerdam weeÍ terug was (en hoe) op z'n oude stekkie. lurjen de long (ze) vewing

Henrico Veerman uitstekend op de rechtshalf. Oldeboorn nam verÍassend het initiatief met

goed combinatievoetbal. Dit resulteerde gelijk in een paar kansen, en in de toe min. was

het dan ook Pieter Poepjes die uit een schitterende pass van August Faber de terechte

r-o aantekende. Drie minuten later ontving keeper Siemen Willem de Vries de gele kaart

van de ontstellend zwak leidende scheidsrechter Bokma uit Dronrijp. Na een duidelijke

handsbal van de spits van Trynwalden liet de referee gewoon doorspelen, waardoor deze

oog in oog kwam te staan met Siemen Willem de Vries. Hij kon helaas niets anders doen

dan de tegenstander neer te leggen (overigens op een nette manier). Oe gele kaart was zijn

deel (waawan de scheidsrechter na afloop zei, dat de rode kaart op z'n plaats was geweest,

maar dat hij Siemen Willem had gematst....). Oe vrije trap leverde voor Trynwalden geen

resultaat op. Acht minuten later was de scheidïechter weer duidelijk negatief in beeld. fen

overtreding van achteren op Pieter Poepjes constateerde hij weer eens niet, maar wel de

reactie van Pieter Poepjes (een trap naar zijn tegenstander, uiteraard niet goed te praten).

Voor Pieter Poepies kwam de douche dan ook reeds na zr minuten. Oldeboorn moest ca. 7o

min. lang met ro rïan verder. Trynwalden leek echter in z'n geheel niet bij machte

om de Boamster defensie te doorbreken. Oldeboorn voetbalde vrij makkelijk naar een

o-r ruststand. Na de rust kwam Sietze Akkerman (tevens grensrechter) Sybrand

Oosterbaan vervangen. Laatstgenoemde sukkelt al maanden met een vervelende

buikspier blessure, waardoor trainer Chris lansen besloot dat de competitie belangrijker

is dan de beker, en zo Sybrand voor de rest van de wedstrijd te sparen. ook na de rust

kwam oldeboom weinig in de problemen. Trynwalden speelde een uiterst matige

wedstrijd, en krijgt het op deze manier nog zwaar in de 4e Klasse KNVB. ln de 63e min. leek

oldeboorn de stand zelfs naar o-z te tillen, maaÍ na een schitterende pass van Jurjen de

Jong op August Faber, mikte laatstgenoemde helaas voor Oldeboorn op de paal.

ïrynwalden bleetl zo wel in de wedstrijd. lohannes Niidam kwam de lichtgeblesseerde

Wietse Huisman Wzn. (liesblessure) vervangen, en nam de linksachterpositie in, waardoor

Ronald van Warmerdam doorschoof naar de positie van voorstopper (ook hier kende hij

weinig problemen). Dat Trynwalden in de 78e min. op gelijke hoogte kwam, was mede de

schuld van Oldeboorn zelf. Er werd zeer slap verdedigd, en hiervan profiieerde

Trynwalden, r-r. Weer leek de wedstrijd af te gaan op een strafschoppenserie, maar net als



tegen Akkrum, wist ook Trynwalden in de slotminuten de eindstand op z-r te brengen, en

stond Oldeboom weeÍ met lege handen, en is tevens uitgeschakeld voor verdere deelna-
me in het bekertoernooi. ln de 88e min. werd Robert van SteinvooÍn op een waanzinnige
manier van achteren neergehaald, en moest nog worden vervangen door Jelmer v.d. Berg.

Ook deze overtreding werd door de scheidsrechter weggewuifd met de mededeling dat
Robert zelf schuldig was aan deze overtreding. Hij had het duel anders moeten

ingaan.....Zo werd Oldeboorn uiteindelijk driedwars gepakt door de scheidsrechter
(verlies, een rode kaart, en waarschijnlijk een vervelende enkelblessure). Hopelijk zijn alle
spelers weer tijdig hersteld vooÍ aanvang van de competitie.
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D.H. Akkerman/A. Faber

,oh. Nijdam
j. Croetelaers

H. van Dijk

A. v.d. Heide

W. Huisman/H. Akkerman
S. Veenstra

C. Jansen

C. Jansen

D.H. Akkerman/A. Faber

Joh. Nijdam
Eigen beheer

A. v.d. Heide

W. Huisman/H. Akkerman

S. Veenstra
H. van Dijk

S. v.d. Heide/Joh. Poepjes

C. ,ansen
C. Jansen

dinsdag z9 juni
maandag 3o augustus

maandag r6 augustus

maandag 6 september

De trainingen zijn gestart op: A/B-selectie

Jeugd
Dames

leugdkeepers



SI.AP OtDEBOoRN I UIT BEKER.
oldeboom t wist ook dinsdag 3r aug. j.l. de laatste poulewedstrijd niet in winst om te zetten.Tegen de ze Klasser V en V '6g uit carijp moest men na negentig minuten speren de puntendelen' Deze uitslag was voor de gasiireren uiteindelijk oot nog twee punten te weinig.oldeboom wist zichwerkelijk geen doelrijpe kans te creëren, wair de tegenstander enkelemalen gevaarlijk voor doelman siemen wiilem de Vries opdook, maar hij aileen wistoldeboom in de race te houden. Na zo min. spelen viel het eente ao.rpunt na buitenspel enhands aan de kant van V en V '68. De scheidsiechter wist echter alle "matige', protesten wegte wuiven, en keurde de rref'fer goed. oldeboom kon ook hiema geen enkel initiatief tonen,zodat V en v '68 gevaarlijk bleef. op slag van rust was de lengte van wietse Huisman wzn.niet genoeg om onder een wije trap te komen,waama de spitwan v en v ,6g 

de bar op eenwel heel sublieme manier met een volley achter siemen willem de Vries in het doel deedbelanden. werkelijk een schoonheid van een doelpunt. Zo werd er een ruststand van z-obereikt. Na enkele pittige woorden tijdens de rust, was de hoop gevestigd op een goeietweede helft. Dit bleek echter gedeeltelijk valse hoop. oldeboori bleef veel te slap enongeconcentreerd spelen-. organisatorisch liep het in geen enkele linie. De passing was*.t1t]jjk beneden alle peil. op balbezít spelen was er dizewedstrijd voor ook al oldeboom
niet bij. tn de s6e min. kwam sietze Akkerman .rgrjen de Jong vervangen. Hij bracht gelijk watmeer vuur enpassie in de strijd, en had het af àn toe behooililk ."ni. stok met de scheids-rechter (waarvan gemeld mag worden dat ook deze mijnheeinu..r..n uiterst matige partij
floot' met zeer dubieuze besrissingen). rn de 77e min. kreeg ordeboom dan einderijk een wijetrap te nemen op ca. 20 meter van het doer. voor deze wije trappen beschikt ordeboomgelukkig over een rèdelijk talent, nl. siete Veenstra, want niet alleen vorige week tegenAkkrum' maar ook nu weer tegen v en V '68 lukte het hem om de balfantastisch binnen tekrullen. Het lukte hem zerfs in de g4e mín. nog een keer vanuit eán identieke positie.
lnmiddels was Jelmer v.d. Berg wietse Huisman wzn. komen vervangen, maar ook hij kon dewedstrild niet meer kantelen in het voordeel van oldeboom. Zo *.á d. eindstand bepaaldop 2-2, en kon oldeboom constateren dat er twee keer was gescoord uit een dood sper_moment, en dat men zich geen uitgespeerde kansen had gecrJard, hetgeen droevig was tenoemen' De meegereisde supporters dropen ook zeer teleurgesteld af, treiieen overigens ookvoor de spelers en leiding gord. Voor zondag 12 sept. staat de pittige uitwedstrijd tegenRobur uit Harlíngen op het programma, en zír er zekeruit een geheer ander vaatje moetenworden getapt, wil men een behoorlijk resultaat behalen aldaar.
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4 december

tt december
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r8 september
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6 november
13 november
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25 september
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16 oktober
13 november

E- PU PI LLEN

r8 sePtember

z oktober

9 oktober
6 november

F.PUPILLEN
r8 sePtember

25 september

t6 oktober
13 november
20 november

VVI

Bakhuizen

Delfstrahuizen

Oudega
HJSC

Thor

Tynje

Mildam
Aengwirden

Terschelling
Blauwhuis

HJSC

rop 63

0osterlittens

FFS

HJSC

Waterpoort Boys

Black Boys

wws
Read Swart

DWP

Warga
oudehaske

R.Hiemstra - D.van Marrum

N.Veld - A.Bergsma

C.Wagenaar - B. P. Kleefstra

f .v/d WeÍ - G.v/d Heide

M.v/d Heide- M.Huisman

R.v.Amstel, S.Postma, A.de Jong

T.Proot, M.Brandinga, l.Meester

G.Scheffer, H.de Jong, E.Oosterbaan

I.v.Amstel, S.Postma, f .de long

A.Huisman, A.Oosterbaan, M.Haspels

f .v/d Krieke, J.Troost, l.Nijholt
M.de Vries, A.Watzema, T.Vink

T.Beimin, S.Hobma, S.van Roeden

l.v/d Krieke, l.Troost, J.Niiholt

D.van Kalsbeek

A.Hobma

J. Haspels

N.Hashemi

M.Hashemi

R.Spinder
R.van Kalsbeek

D.Rodenburg

I. Bl es

Bij verhindering dient men zelf vooÍ vervanging te zorgen'



ZATERDAC I8 SEPTEMBER

CAVC Dar - Oldeboorn Dat r4.oo

Oldebqorn Br - Delfstrah. Br n.E
Oldeboorn Cr is vrij
Oldeboorn MCr- CAVC MCr 09.30

FFS Er - Oldeboorn Er ro.oo

WWS Fr - Oldeboorn Fr ro.r5

ZONDAG I9 SEPTEMBER

DïDr - Oldeboornr r4.oo

Thorz - Oldeboornz r4.oo

Sneek5 - Oldeboorn3 ro.oo

Oldeboorn + - Nicator to r2.oo

Oldeboorn5 - Langezwaag4 ro.oo

ZATERDAG Zs SEPTEMBER

Oldeboorn Dar - L'den Dar r4.oo

Oldeboorn Br is vrij
Oldeboorn Cr is vrij
Akkrum MCr - 0ldeboorn MCt t2.45

Oldeboorn Er - Black Boys Er 09.30

Read Swart Fr - 
.Oldeboorn 

Ft ro.oo

ZONDAG 26 SEPTEMBER

oldeboornr - Renador r4.oo

Oldeboornz - CAVC3 ro.oo

oldeboorn3 - Lemmer3 r2.oo

lrnsum4 - Oldeboorn4 ro.oo

loure8 - Oldeboorn5 r2.3o

ZATERDAG z OKTOBER

Beetgum Dar - Oldeboorn Dat to.3o

Oldeboorn Br - Oudega Br n.$
Thor Cr - Oldeboorn Cr ro.oo

Oldeboorn MCr- Balk MCr o9.3o

HJSC Er - Oldeboorn Er ro.oo

Oldeboorn Fr - Warga Fr ro.45

ZONDAG I OKTOBER

St.Jacobr - Oldeboornr r4.oo

Oldeboorn z is vrij
LSCr8goL - Oldeboorn3 to.oo

oldeboorn4 - Akkrum5 t2.oo

Oldeboorn5 - JubbegaT ro.oo

ZATERDAG 9 0KTOBER

Oldeboorn Dar - OSI'78 Dar

0ldeboorn Br - HISC Bt

Aengwirden Ct- Oldeboorn Cr

0ldeboorn MCr is vrii

r4.oo

12.15

09.oo

Waterp. B. Er - Oldeboorn Et to.oo

Oldeboorn Fr - Oudehaske Fr ro.45

ZONDAG ro OKTOBER

Oldeboornr - Dokkumt t4.oo

Oldeboornz - Warga3 to.oo
- Oldeboorn3 - lrnsum3 t2.oo

GAVCr - Oldeboorn+ t4.oo

ReadSwart5 - Oldeboorn5 to.oo

ZATERDAG I6 OKTOBER

Oldeboorn Dar - AVC Daz t4.oo

VVI Br - Oldeboorn Br to.oo

Oldeboorn Cr - Mildam Cr 1.45

de Walde MCr - Oldeboorn MCr l.oo
oldeboorn Er - oudehaske Et 09.30

DWP Fr - Oldeboorn Fr 09.45

ZONDAG Iz OKTOBER

Dronrijpr - oldeboornt t4.3o

O5l'282 - Oldeboorn2 l.oo
BlackBoysz - Oldeboorn3 lt.oo
Oldeboorn4 - oSl'283 t2.oo

Oldeboorn5 - lrnsum5 ro.oo



ZATERDAG 23 0KTOBER
Oldeboorn Dar inhaal
Oldeboorn Bl - Bakhuizen Br n)s
Terschelling Cz- Oldeboorn Cr r3.oo

Oldeboorn MCr inhaal
Oldeboorn Er inhaal
Oldeboorn Fr inhaal

ZONDAG z4 OKT0BER INHAAL

ZATERDAG 3o 0KTOBER
Mulier Dar - Oldeboorn Dar 14.3o

Bakhuizen Br - Oldeboorn Br u.oo
Oldeboorn Cr - Terschelling Cz 1.45
GAVC MCr - 0ldeboorn MCr lt.3o
Oldeboorn Er - FFS Er o9.3o

'Oldeboorn Fr - WWS Fr ro.45

ZONDAG 3r OKTOBER

oldeboornr - Blauwhuist t4.oo
Oldeboornz - Akkrum4 to.oo-
Oldeboorn3 - ReadSwart3 r2.oo
Warga5 - Oldeboorn4 to.3o
WZSS - Oldeboorn5 ro.oo

ZATERDAG 6 NOVEMBER
Oldeboorn Dar - Robur Dar t4.oo
Oldeboorn Br - Black Boys Br nls
Tijnje Cr - Oldeboorn Cr to.oo
Oldeboorn MCr- Akkrum MCr o9.3o
Black Boys Er - Oldeboorn Er ro.oo
Oldeboorn Fl - Read Swart Fr to.45

ZONDAG 7

lhoÍ I

NOVEMBER

Oosterlittens 3 -
Oldeboorn 3 -

Tijnje 3

Oldeboorn 5 -

ZATERDAG r3 NOVEMBER
Akkrum Dar - Oldeboorn Dat t4.oo
Delfstrah. Br - Oldeboorn Br u.oo
Oldeboorn Cr is vrij
Balk MCr - Oldeboorn MCr ro.3o

Oldeboorn Er - HJSC Er o9.3o
Warga Fr - Oldeboorn Fr o9.3o

ZONDAG r4 NOVEMBER
Oldeboornr - Aengwirdent t4.oo
Oldeboornz - Zwaagwest.3 to.oo
WZS3 - Oldeboorn3 r2.3o

Oldeboorn4 - FVC6 r2.oo

Corredijkt - Oldeboorn5 to.oo

ZATERDAC zo NOVEMBER
Oldeboorn Dar - Arum Dar t4.oo
Oldeboorn Br is vrij
Oldeboorn Cr is vrij
0ldeboorn MCr is vrij
Oldeboorn Er - Waterp.B. Er o9.3o
Oudehaske Fl - Oldeboorn Fr l.oo

ZONDAG zI NOVEMBER
Terschellingt - Oldeboornt t4.oo
RoodCeel 4 - Oldeboorn2 to.oo
Oldeboorn3 - FFSz t2.oo

MKV'zg7 - Oldeboorn4 o9.oo
Oldeboorn5 - Nieuwesch.6 ro.oo

ZATERDAC z7 NOVEMBER INHAAL

ZONDAG 28 NOVEMBER INHAAT
Oldeboorn I t4.oo
0ldeboorn 2 to.30 ZATERDAC + DECEMBER
Heerenveen T p.oo Oldeboorn Dar - Harlingen Dar t4.oo
Oldeboorn 4 to.oo Oudega Br - Oldeboorn Br to.t5
Oersloot 2 to.oo Oldeboorn Cr - Thor Cl 1.45



ZONDAC s DECEMBER

Mildamr - Oldeboornt r4.3o

Tijnjez - Oldeboornz to.oo
Oldeboorn3 - Wispolia2 p.oo

Frisiag - Oldeboorn+ u.oo
Oldeboorn 5 is vrij

ZATERDAG II DECEMBER

Berlikum Daz - 0ldeboorn Dar ro.3o

HJSC Br - Oldeboorn Bl o9.3o
Oldeboorn Cr - Aengwirden Cr 1t.45

DÍ. Atema Akkrum
Dr. Stellema Akkrum

ZONDAG Iz DECEMBER

Oldeboornr - Roburr r4.oo

Oldeboornz - Nicator4 ro.oo

Mildam3 - Oldeboorn3 ro.oo

Oldeboorn+ - Gorredijk6 n.oo
Heerenveeng - Oldeboorn5 to.oo

ZATERDAC I8 DECEMBER

0ldeboorn Dar inhaal

Oldeboorn Br - VVI Br e.$
Mildam Cr - Oldeboorn Cr 09.30

ZONDAG Ig DECEMBER INHAAL

BLESSURES TI.IDENS TRAININGEN/WEDSTRIIDEN.
Het komt tijdens trainingen of wedstrijden wel eens voor dat een speler/speelster
dusdanig geblesseerd is dat de betreffende leiders/trainers niet precies weten hoe
ernstig deze blessure is. We raden jullie aan om dan wel z.s.m. contact op te nemen
met de dienstdoende huisarts om verdere complicaties te voorkomen. Hierbij dan ook
nogmaals de telefoonnummeÍs van de regionale huisartsen:

Dr. v.d. Torre Aldeboarn : 63rzto

: 65r599/65t6oo

: 65t56+/6St6oo

Want, VOORKOMEN lS BETER DAN cENEZEN!!!



De v.v. Oldeboorn (Riet tilsma) is in het bezit van de volgende videobanden.
Mochten jullíe deze videobanden thuis eens rustig willen bekijken, neem dan even
contact op met ondergetekende.

* "Voorzet op maat". Veld afgekeurd, wat nu?
(nevenaktiviteiten binnen de club).* "Techniek in voetballen"

4 tegen 4 variaties. Leermiddel bij uitstek.* "Jeugdvoetbal"

Van doel tot doel. Diverse spelsituaties.* "Coachen van jeugdvoetballers" (piet Tijsma)
Zeister visie in theorie en praktijk.* "leugdvoetbal"

Trainen van jeugdspelers.
* "Keeperstraining van A tot Z"

Alle vormen van keeperstrainen* 
De AJAX opleiding deel r (Riet riisma)
Coórdinatie en snel heidstraining* 
D9 AJAX opleiding deel z (piet TiJsma)

Coórdinatie en snelheidstrain ing* 
De Nederlandse Voetbalschool (piet rijsma)
Trainingsvormen vooÍ aanvallend voetbal* 
De Nederlandse Voetbalschool (piet Tijsma)
Trainingsvormen vooÍ een verzorgde opbouw* 
De Nederlandse Voetbalschool (piet Tijsma)
Het +-3-3 systeem (trainingsvormen)

+ De Nederlandse Voetbalschool (piet Tijsma)
Spel hervattingen (trainingsvormen)

* Klasse Scheids! (Riet rilsma)
ïeleac aflevereringen m.b.t. spelregels voetbal

Na gebruik wel weer z.s.m. terugbrengen.

Piet Tijsma

S. de Grootstr. z6

Tel.: (o566) 63 r8 oz



DOE ER WAT AAN!!!
Vandaag wederom enkele tips ter voorkoming van blessures. Deze keer behandel ik

de wedstrijd:

rE HELFT.* Geef vanaf junioren leeftijd inzicht in de tegenstander (ranglijst/speelstijl). Wat

staat ons te verwachten, is het een technische tegenstander of wordt het beuken?
* Vertel de spelers dat ze zich niet moeten laten belhvloeden of afleiden door het

publiek, tegenstanders of scheidsrechter.* Ceel de spelers regelmatig aan dat de scheidsrechter en grensrechters altijd
gelijk hebben.

* Maak afspraken met en geef Ínformatie aan ouders over het niet nodeloos

schreeuwen langs de lijn (ze leren er zeker niet beter door voetballen).
* ceef aan op welke schoenen gespeeld gaat worden (alleen vanaf junioren, pu-

pillen spelen alleen op rubbemoppen!!). Altijd rekening houden met het veld.
* Controleer het dragen van scheenbeschermers.
* ceef spelers informatie over de taak die in het veld uitgevoerd moet worden in

relatie met de voorbespreking en gemaakte afspraken.
* Stimuleer het elkaar coachen in het Waarschuwen, stimuleren of juist afremmen.
* 

Ceef aan dat spelers niet moeten reageÍen op bijvoorbeeld verbaal geweld

van de tegenstander/scheidsrechter/publ iek etc.
* Maak afspraken over de taken van de verzorger of de EHBo'-er bij blessures.

DE RUST.* Laat de spelers eerst tot rust komen. Beging niet dírect met aanwijzingen,

caoching of een donderspeech.* Reageer kort en krachtÍg op speelwijze lgedrag (teveel info kunnen ze niet aan).
* Ceef individuele aanwijzingen zoals, Piet moet beter opletten als de bal aan de

andere kant is, geef dan rugdekking en laat je directe tegenstander los. Maria niet

zo agressief spelen, nog één overtreding op je tegenstander en je wordt gewisseld.

De keeper moet meer aanwijzingen geven en zich beter laten horen. lan, als je

langs je tegenstander bent, zorg dan dat je hem de pas afsniidt etc.
* zie erop toe dat er voldoende wordt gedronken (geen prik!!).
* \ie erop toe dat er niet wordt gerookt (zeker niet in de kleedkamer!!!).
* Laat kleine blessures behandelen (wie heeft er nog blessures?).
* Wisselspelers die in het veld komen tijdig laten warmlopen. Ze moeten wel weten

welke afspraken er gemaakt worden.
* Eventueel droge kleding aantrekken bij nat weer (droog ondershirt).

t9



DE TWEEDE HELFT.* 
Hor.ld in de gaten welke spelers vermoeid raken (coórdinatieverlies).

* 
Wissel spelers bij onvoldoende conditie, techniek (vermoeidheid) of bereidheid

om de afgesproken taak uit te voeren.

Weet wat te doen bij blessures/kramp enz.* 
Laat gewisselde spelers een trainingspak aantrekken en gelijk gaan douchen.

Eventueel laten uitlopen/rekken.. BlijÍ emoties van spelers en van de coach de baas bij oplopende spanning
(stand wedstrijd, penalty's, verlenging, tegengoals, reacties van publiek etc.)

NA AFLOOP.* Tegenstander, scheidsrechter, grensrechters en publiek worden bedankt.* 
Spelers doen afhankelijk van het weer snel hun trainingsjack aan.* Voor het betreden van de kleedkamers worden de voetbalschoenen schoon-
geveegd.

* 
EÍ wordt eerst uitgezweet en gedronken, pas daarna volgt een korte terugblik op
de wedstrijd. Ceef complimenten of geef aan dat er de volgende training het

een en ander moet gebeuren.
* Wedstrijdkleding wordt uitgedaan, veÍzameld en in (eigen) tas gedaan.
* Badslippers worden aangedaan i.v.m. douchen (ter voorkoming van zwemmer-

sexceem).* 
EÍ wordt niet gerookt in de kleedkamers!!!* 
Blessures worden behandeld.* Controleer de aard/nazoÍg van blessures en maak daar afspraken over.* Controleer of er door iedereen gedouched wordt.* Als allerlaatste worden de kleedkamers (ook in uitwedstrijden) netjes en

opgeruimd achtergelaten. Ceen doppen van flesjes op de grond, maar in de

afvalbakken. Lege flesjes terug naar de kantine of in het krat.* Controleer/stimuleer elkaar dat er in de kantine niet buitensporig veel alcohol

wordt gedronken.* Maak met het team afspraken voor komende aktiviteiten (training/wedstrijd/

tijdstip en plaats van vertrek).

De volgende keer zal ik het hebben over het voetbaltoernooi en de voeding en verzorging.

Piet.


