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TIDTAATSCI{AP

O. .Orinirtr"tie van de vereniging is geautomatiseerd. Dit houdt onder meer in dat de bet-

aling van de contributie door middel van automatische betaling plaats vindt. Hiervoor dient

gebiuik te woyden gemaakt van de machtigingskaart (verkriigbaar bii iedere bank en post-

Éank) die bij de vereniging wordt ingeleverd. Voor niet automatische betalers wordt een toe-

slag van Fz.5o,- in rekening gebracht.

ln de kontributie is o.a begrePen:

- collectieve ongevallenverzekering via de KNVB

- het clubblad "de Zwart-Witten"
- de bondskontributie

OPZEGGINC UDTAAATSCHAP

ll.t *t."iSrrïaar loopt van r juli t999 tot r luli zooo. Niet opzeggen vooÍ I juli zooo (uit-

sluitend schriftelijk bij de penningmeester) betekent automatisch lid voor het volgend sei-

zoen. Bij tussentijds opzeggen is in het beginsel het hele seizoen contributie verschuldigd.

Adreswijzingen schriftelijk doorgeven aan de penningmeester/secretaris.

INTERNEÍ GN VOEÍBATTIEFHEBBERS) OPGEIET!

Sinds enige tijd is er een site op internet tlie veel informatie verschaft vooÍ een ieder die als

speler/trainer/leider/bestuurslid etc. betrokken is bij het voetbalgebeuren, nl. www.voetbal-

trainers.net. Een bezoekie zeker waard.

Piet

SITIDS T SEPTEITIBER IqOE HEEFÍ W OTDEBOORN EEN SPORWERENIGINGSASSISTENT.

EÍ is een overeenkomst gesloten

0ldeboorn vooÍ aanneming van

Oosterbaan), voor minimaal r jaar.

tussen de Stichting Sportwerk Friesland (SSF) en VV

werk d.m.v. een sportverenigingsassistent, (Harm

Wat houdt deze overeenkomst nu precies in:

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling "extra werkgelegen-

heid voor langdurig werklozen" in het leven geÍoepen voor het creëren van meeÍ banen, ook

sportverenigingen c.q. sportorganisaties mogen assisterende werkzaamheden laten uitvoe-

ren door een langdurig werkloze.

De SSF neemt het materiële en formele werkgeverschap op zich, zoals het biihouden van

gewerkte uren, ziekmelding, vriie dagen en het uit betalen van salaris.



Voor de VV Oldeboorn is Dineke Troost contactpersoon, en heeft om de z weken een gesprek
met SSF en Harm hoe de werkzaamheden verlopen en eventueel verbeterd kunnen worden.

Voor de goede orde wordt onderstaand de werktijden en werkzaamheden van Harm vermeld.

Werkzaamheden;
- het ondeyhouden en belijnen van de sportvelden
- het toezicht houden op het terrein en gebouwen
- openen en sluiten van het terein en gebouwen
- signaleren, melden enlof eventueel verhelpen van achterstallig

onderhoud,gebreken en schade aan gebouwen,
installaties en apparatuur

- het schoonhouden van de boxen en sanitair en wassen van de sportkleding
- het opruimen en schoonmaken van de kantine
- het plegen van klein onderhoud aan de velden, snoeiwerk e.d.
- assisteren bij het maken van het clubblad
- bemannen van de telefoon
- assisteren bij voorraad beheer van de kantine

en alles wat redelijkerwijs in het verlengde van deze functie ligt.

De weÍktiiden ziin als volqt: uitqaande van I uuÍ Dauze oer dao.

Maandag 8.3o tot 16.oo uur
Dinsdag 8.3o tot 16.oo uur
Woensdag 8.3o tot l2.oo uuÍ
Donderdag 8.3o tot 16.oo uur
Vrijdag 8.3o tot r5.oo uuÍ
Zaterdag 8.3o tot tz.oo uuÍ

lnmiddels is Harm met dit ÍoosteÍ aan de slag gegaan en is het eerste overleg tussen SSF en

Dineke achter de rug. Het is voor Hester (SSF), Harm en mij natuurlijk eeÍst even wennen aan
de nieuwe situatie, maar wij ziln enthousiast en zullen er zeker alles aan doen om onze samen-
werking goed te doen slagen, MAAR oOK Wll KUNNEN HET NIET ALLEEN!

Ook de leden kunnen hieraan mee helpen, door.je spullen op te ruimen, boxen schoon achter
te laten en een goede samenwerking met onze sportverenigingsassistent, Harm dus.

Dineke Troost.



COTTECTI EVE ONGEVATTENVER,ZEKERI I{C

Door de KNVB is voor de leden van het amateurvoetbal een collectieve ongevallenverzekering
afgesloten. PeÍ I augustus is de dekking aanzienli,jk uitgebreid, terwill de premie voor leden
van de KNVB dezelfde is gebleven. De dekking van deze verzekering is met ingang van I

augustus r999 als volgt:

Rubriek A F2o.ooo,- bij overlijden door ongeval
RubÍiekB. Froo.ooo,-bijalgeheleblijvende,functionele

invaliditeit door een geval vooÍ verzekerden tot t9 iaaÍ
Rubriek B* F5o.ooo,- bij algehele blijvende, functionele

invaliditeit door een geval voor

, verzekerden vanaf r9 jaar
Rubriek Dr** F5oo,- geneeskundige kosten door een ongeval

(secundaire dekking, dus eerst
claimen bil ziekenfonds o.d)

RubÍiek D2** Fl.z5o,- tandheelkundigekosten door een

ongeval (secundaire dekking, dus
eerst claimen bij ziekenfonds o.d)

Overlijden door ziekte

F2.ooo,- dekking voor het overlijdensrisico
als gevolg van ziekte, geldend voor

spelende leden, coaches, (assistent-)

scheidsrechters en veÍzoÍgeÍs.

* 
Een evenluele uitkering krachtens rubriek B vindt plaats volgens een zogenaamde progres-

sieve invaliditeitsichaal. Hierbij ligt het uitkeringspeÍcentage altijd hoger dan de invalidi-
teitspeÍcentage, indien dit laatste tenminste z6% bedraagt. Zo wordt bijvoorbeeld bij een
vastgelegde invaliditeit van 5o% geen 5o% maaÍ 75%van het verzekerde bedrag uitgekeerd en
bij tS% invaliditeit zelfs go%.

** Uitsluitend ten behoeve van scheidsrechters en neutrale assistent-scheidsrechters geldt in
geval van molestatie ten aanzien van de rubrieken Dr en Dz een uitgebreidere dekking.

Tot slot zij vermeld dat de collectieve ongevàllenverzekering met ingang van r augustus r999
tevens van toepassing zal zijn op de vrijwilligers die activiteiten verrichten ten behoeve van
hun vereniging.



B1ESSURES TIIDENS TNANINGEN/WEDMUDEN.

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 telefoonnummers van
de regionale huisartsen:

Dr. v.d. Torre Aldeboarn: 63rzro DÍ. Atema Akkrum : 67t;9g/61t6oo
Dr. Stellema Akkrum : 651564/6516oo

Want, VOORKOMEN lS BEIER DAN GENEZEN!!!

WEDSTRII DPROGRAilIAIA W. OI"DEBOORN

BU TTYUFET OVER AFGETASTINC ATTUD EERST DE TEIDER BELIEN, DAARNA DE WEDMUDSECREÍARIS
(AANGEZIEN DEZE IáATSTE ANDERS EEN "TELEFooNooR. KRUGT U). WAARVAN AKTE.

KNVB-TNFOIUN (OVrnSr lNrc Vn CASSEITE). 0513-6É998

ZATERDAC 16 OKTOBER

rt8778 OLDEBOORN DAr - AVC DAz- r4.oo

rr4r83 VVI Br - OLDEBOORN Br to.oo

rr58o3 ïlJNlE Cr - oLDEBOoRN Cr ro.oo

r5zor9 TOP'63 Dr - OLDEBOORN Dr to.oo
r54r5z WATERPOORT B0Y5 Er - OLDEBOORN Er ro.oo

rz848r DWP Fr OLDEBOORN Fl 09.45

ZONDAC ry OKTOBER

r35z35DRONRIJPr -OLDEBOORNT r4.3o

r4o5450Sl'782 -OLDEBOORN2 r.oo
145895 BLACK BOYS 2 - OLDEBOORN 3 il.oo
1456z9OLDEBOORN4 -OSl'283 r2.oo

146131 oLDEBOoN5 -IRNSUM5 to.oo

ZATERDAG 23 OKIOBER

114166 OLDEBOORN Br - BAKHUIZEN Br t2.ts

rr579z AENGWIRDEN Cr - OLDEBOORN Cr o9.oo

ZONDAG z4 OKTOBER

r35zz5ST.JAKOBr -OLDEBOORNT r4.oo

r5r324 LSC r89o 4 - OLDEBOORN 2 ro.oo
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OTDEBOORN CI - TIINIE CI.

Zaterdagmorgen om kwart voor twaalf moesten wij onze eerste wedstrild spelen.
We moesten thuis tegen de tijnje. EÍ waÍen twee nieuwe spelers bij ons de broertjes van Amstel
LauÍens en Robin. We gingen vrij goed van start en we kwamen met t-o voor door een mooie
goal van Gerrit ScheffeÍ.Daarna gingen we toch wat slechter spelen en dus
moest eÍ in de pauze even worden gepÍaat. Hein en Wietse gaven ons opdracht om beter ons
best te doen, maar dit kwam niet erg goed uit de verf zodat Tijnje wist te scoren.
Wakker geschud beseften we dat er toch iets moest gebeuren en Sander wist er 2-t van te
maken. Toen Hendrik in de laatste minuten een overtreding maakte kregen we een
vrije trap tegen. Tijnje wist deze uitstekend te benutten, waardoor het z-z werd.
Dit was wel jaamer, maaÍ onze eerste puntje is toch binnen.

fan ileesteÍ.

THOR CI . OIDEBOORN CI.

Zaterdag r8 september moesten we naaÍ Lippenhuizen.
Na een lange reis moesten we van de coach inschoppen, dat ging goed!
we waren niet in staat de toss te winnen. Daarom mocht de tegenpartij de aftrap nemen.



ln de beginfase kregen we een goede kans maar wisten deze niet te verzilveren. Even later kre-
gen wij na een vrije trap een goal om de oren, maaÍ we kwamen terug en wisten de pauze met

een voordelig resultaat in te gaan. z-6 was goed toch.
ln de tweede helft waren we niet meer te stoppen. Even later kregen wij een penalty de keep-
er mocht de penalty nemen

Het was een knaller van een doelpunt (of zeg ik het zelf)
De einduitslag was ook niet onaardig 3 tegen r4

ln het voordeel van VV Oldeboorn

Oant sjen

Hindrik de long (keepeÍ)

EEN DAGIE TERSCHEIIING.

Met de D's op stap, ik zag er wel tegen op om met r5 jeugdspelers op de boot naar Terschelling
te stappen die daar moesten voetballen. Dat het een lange dag zou worden was verwacht. Dus
's ochtends vroeg uit de veren en op pad, het leek wel een schoolreisje. Voor ze de boot op
mochten had de jeugd al contact met een Belgische reisleider die met 3o belegen dames ons

mooie waddeneiland aandeed. Ze kregen van hem enkele leuke tips en die gaven ze hem ook

:"met 30 vroLlwen op pad, ik zou ze laten terug zwemmen". MaaÍ us manneke had ook ver-
stand van voetballen:"alee mannekes ge steekt gewoon uwe been uit als der eentje lans u

rent". Hier werd smakelijk om gelachen. Vooral om de taal, het advies namen ze gelukkig niet
ter harte. E.e.a. zorgde er wel vooy dat de wachtïijd snel vootbij was. Eenmaal aan boord gin-
gen de jeugd op verkenning, de leiding streek neer in het café en bestelde een bakje koffie,
de koffie nog niet aan de lippen, komt de boot"politie" op ons af met de vraag of we van

V.V.Oldeboorn zijn, stond het op ons voorhoofd? Hij meldde ons dat de kinderen niet moch-
ten Íennen en dat demeeuwen niet gevoerd mochten worden. Geke en Léontine spatten van

hun stoel en gingen op zoek naar de jeugd om ze dit toch maaÍ even mee te delen. Dat had-
den ze dus beier niet kunnen doen er werd gelijk geprobeerd of de meeuwen ook kauwgom
lusten. De rest van de reis verliep redelijk rustig. lk had vevteld dat we op het eiland ongeveeÍ
zo minuten moesten lopen, dat viel dus tegen want de tassen waren natuurlijk volgeladen
met flesjes, blikjes en pakjes drinken en tevens waÍen eÍ kinderen die een heel brood bij zich

hadden. Aan het begin van de Hoofdstraat begon het geklaag al, de tassen sleepten over
straat en een paaÍ kinderen gingen tegen een gevel zitten uitrusten, we hadden nog geen 5oo
meter gelopen. Dit soort van exercities is wel goed voor de teambilding. Men ging elkaar hel-
pen, tassen werden op elkaar gezet en samen dÍagen. Na 45 minuten waÍen we bij het veld.
Na een goede wedstrijd met ro doelpunten in de knip en o tegen zijn we naaÍ het wadstrand
gelopen, dit had ook nogal wat voeten in de aarden want de tassen leken wel zwaarder te zijn
geworden. Daar aangekomen werden de kleren uitgegooid en dook men de Waddenzee in, er

waren zelfs bij die alvast naar Harlingen probeerden te lopen. Dit was vooÍ ons iets te gortig
dus werden ze teruggeroepen om een duidelijke afspraak te maken. Toen bleek dat de lijder
in een hondenhoop was gaan zitten en eÍ een nieuwe broek gekocht moest worden was de

pret niet meer te drukken. Het werd een gezellige boel daar aan het Wadstrand. Een echte

kokkelvisser hadden we ook in ons midden, evenals krabbenvangers. Dit laatste vonden de



dames niet zo leuk. Rond 5 uuÍ, toen iedereen met veel moeite was aangekleed, naar de boot.
En..... staan we weeÍ in de rij met de Belg en z'n 3o dames. De sterke verhalen gingen toen
oveÍ en weeÍ tot we op de boot mochten. HieÍ eeÍst een patatje geget€n en toen waaide ieder-
een weeÍ uit. Dat ze nog niet moe waÍen begrepen we niet. De boot werd al rennend opnieuw
verkend, de w.c. drie dekken verder was het meest geliefd. Om half acht kwamen we in
Harlingen aan waaÍ Binnen ons op stond te wachten. Half negen waÍen we teÍug in
Aldeboarn. Moe maar voldaan.

Dld(

TERSCHEIIING - OIDEBOORN Dr

0m acht uur stonden we dan allemaal zowat met ons ogen dicht op het voetbalveld. We ver-
trokken om ongeveeÍ 8.t5 van het voetbalveld. Na een ongeveeÍ een uurlje rijden waren we
dan in Harlingen. Daar gingen we met de boot richting Terschelling. Op Terschelling aange-
komen bleek het een heel eind lopen zijn vanaf de boot naar het voetbalveld. Eindelijk daar
was het dan de accomodatie van Terschellng. We gingen ons gelijk omkleden ondertussen
werd de opstelling bekent gemaakt, die was als volgt:
Susan op goal
Tjitske, links back

Jasper, rechts back
Anno, achterste man

Arjen, voorstopper
Margje, mid-midden
Martijn, links midden
Daan, rechts midden
Erik, links voor
Tammy, spits
lolle, rechts voor.

De wissels waÍen: Arnold en lacob. We moesten beginnen met wat intrappen. Een kwartier
later kon de wedstrijd beginnen. We hadden echter een fantastische grensrechter namelijk:
Arnold 0osterbaan. De eerste minuten voetbal waren niet erg goed. Later lieten we beter voet-
bal zien er werd dan ook een paar keer gescoord. Eerste Arjen, die schopte de o-r binnen. Een

paar minuten later scoorde Martijn, z-o. We hadden niet echt veel tegenstand. Later kwamen
goede acties maaÍ ze mochten die goal niet in. De eerste helft was afgelopen. de tweede helft
gingen we eÍ weeÍ f link tegenaan. Erik zat ons wijs te maken, dat als we ro goals maakten kre-
gen we patat. LateÍ bleek daar niets van waaÍ te zijn. Maar toch de goals hielden maar niet op
er werden nog 7 goals bij gescoord. Terschelling bleef erg sportief. De zeven goals werden
gemaakt door:
Arnold, Margje, Erik, Margje, Martijn, Arnold en Jolle. Fuut,fuut, fuuut. De westrijd was afge-
lopen Terscheeling had er niets meeÍ aan toe te voegen. we hebben met o-9 gewonnen, net
niet genoeg voor de patat of toch wel? De scheids had medelijden met ons en zei: "maak er
maar tien van, dan hebben jullie patat". Na de wedstrijd gingen we nog naar het strand.
Kortom we hebben eÍ een een gezellige, leuke dag van gemaakt.

GroetJes: Margle



VOETBALVERSLAG : BIÁCK BOYS - AIDEBOARN Bl

Zaterdag rr september moesten wij onze eeÍste competitie wedstrijd spelen tegen Black Boys

in Sneek. We moesten om r2 uuÍ beginnen met de wedstrijd. We arriveerden om 20 over tt, het

eerste wat de meesten zeiden was; 'wat is het hier warm'. Nadat we ons hadden omgekleed
kregen we onze opstelling te horen. We hadden nog z'on zo minuutjes om te tvainen. En toen
was het zovey om te beginnen met de aftrap. Na z'on r5 minuten te hebben gespeeld kwamen

we met r-o achter, onze keeper zei dat hij de bal klem had, maar de scheidsrechter wilde daar
niks van weten. En toen lieten we de moed wat zakken, en werd het ook nog o-2.

ln de rust zei Siete (onze trainer) dat we in de ze helft meer duels moesten winnen. We begon-
nen weer met volle moed in de ze helft. Na z'on ro minuten te hebben gespeeld gaf Bauke Pal

Kleefstra een mooie diepte pass op onze nieuwe spits lelmer Beimin die versnelde en lopte
over de keeper heen en het was z-r.
en na z'on z5 minuten te hebben gespeeld gaf aauke pal Kleefstra weeÍ een pass op lelmer
Beimin die eÍ nog net bij kon met zijn knie, en de bal rolde door de voeten van de keeper en

het was z-2. lelmer met ziln ze goal, en Bauke Pal met twee assist. Maar z'on to minuten voor

het einde scoorde Black Boys toch nog een goal, en hadden we net verloren mei 3-2.
"volgende keer maken we ze in" was van velen hun reactie.

facob van den Werf, speler Aldeboam Br

OTDEBOORN I KRUGÍ,TIKKIE.

Na de z-r overwinning vorige week zondag in de thuiswedstrijd tegen Mildam, wachtte afge-
lopen zondag gelijk de zware uitwedstrijd tegen Robur uit Harlingen. Ook deze ploeg had z'n

eerste wedstrijd gewonnen, en wel uit tegen Dronrijp mei o-4. Oldeboorn kon dus gelijk met

de billen bloot. Dit bleek dan ook al snel in de wedstrijd. De corners stapelden zich op voor

Robur, en Oldeboorn kon met hangen en wuÍgen overeind blijven. ln de r4e minuut was het

wel raak voor Robur. Uit een vrije trap, die bij de eerste paal belandde, was het voor de eer-

ste keer spits Outhuyse die de verdediging van Oldeboorn aftroefde en r-o liet aantekenen.
Het antwoord van Oldeboorn leek binnen r minuut te vallen, maar de voorzet van Sietse

Akkerman, werd helaas door August Faber naast gekopt. Oldeboorn kwam iets beter in de

wedstrild, hetgeen een speler van Robur (Zillstra) kennelijk nogal frustreerde, en het nodig
vond om Henrico Veerman bij de zijliln te torpederen, wat slechts resulteerde in een gele

kaart. Drie minuten later schoof libero Robert van Steinvoorn (die verdienstelijk Sybrand

Oosterbaan verving op die positie) door naar het middenveld en zag zijn schot net over het

doel van keeper Outhuyse gaan. ln de z3e minuut leek Sietse Akkerman dan toch de gelijk-
maker voor Oldeboorn aan te tekenen, maar ook hij faalde oog in oog met de keeper. Een

minuut later liep dezelfde speler tegen een knullige gele kaart op, aangezien hij een voorzet

met de hand i.p.v. met het hoofd binnen wilde werken. ln de 3ze minuut wist Robur de stand



naaÍ 2-o te tillen. Uit een vooÍzet vanaf de achterlijn veÍgaten de achterwaaÍtsen van
Oldeboorn om resolute mandekking toe te passen bij de ze paal, alwaar de vrijstaande spe-
ler van Robur vrij de bal kon inkoppen. Het protest wegens buitenspel weyd door de slap lei-
dende scheidsrechter terecht weggewuifd. Een minuut later beging Siete Veenstra op het
middenveld een overtveding, welke volgens de scheids ook rijp was voor geel, en de speler
werd hier dan ook prompt op getrakteerd. Doelman Siemen Willem de Vries hield oldeboorn
in de 37e minuut in de race, toen een speler van Robur alleen op hem afkwam, maar de bal
te slap inschoot, en waar Siemen Willem de Vries ook goed naar de bal bleef kijken. tn de 4ze
minuut leed oldeboorn knullig balverlies op het middenveld, waardoor de gehele verdedi-
ging geliik uit positie was gespeeld, en waaÍ spits Outhuyse van Robur dankbaar gebruik van
maakte, en 3-o liet aantekenen. De doodsteek voor Oldeboorn vlak voor de pauze, al schoot
Siete Veenstra nog wel een keer vlak over het doel van Robur. Na de rust was het binnen 5
minuten reeds 4-o, toen weeÍ 0uthuyse het slappe verdedigen van Oldeboorn-kant afstrafte,
4-o. Oldeboorn leek te worden afgedroogd, zonder dat men echt veel minder speelde dan
Robur. ln de 54e minuut schoot Sietse Akkerman net oveÍ, en in de 56e minuut was het ziln
broer Douwe Hein Akkerman die met een ouderwelse stÍeep de 4-r aantekende. Met nog een
half uur te spelen leek het erop dat Oldeboorn weer in de wedstrijd kon komen, maar de tem-
peÍatuuÍ bleek toch te hoog om nog een keer alles uit de kast te halen. In de 6ze minuut kwam
Sybrand Oosterbaan de leeggespeelde lan v.d. Woude veÍvangen. Hierdoor schoof Robert
van Steinvoorn door naar het middenveld, en werd er achterin man op man gespeeld. De van
vakantie teruggekeerde Johan Tijsma verving in de 76e minuut de aangeslagen Henrico
Veerman, en ook "youngster" Johannes Nijdam mocht 5 minuten vooÍ tiid zijn opwachting
nog even maken voor de moegestreden Sietse{kkerman. Het mocht allemaal niet meer baten.
Ook het omzetten van de verdediging t.o.v. spits Outhuyse bracht alleen de verandering dat
hii niet meeÍ aan de bal kwam, maar achteraf was het kwaad al eerder geschied, en was het
eigenliik alleen deze spits die oldeboorn met 3 treffers de das had omgedaan. Volgende week
wacht voor oldeboorn de lastige uitwedstrijd tegen DTD uit lelsum. Aanvang r4.oo u.
Uitslagen 5e Klasse A:

Blauwhuis

Thor

Aengwirden
Terschelling
Mildam
Robur

- DronrÍjp
- Dokkum
- 5t. lacob
- Renado
- DTD

- Oldeboorn

4-l
5-l
3-l
o-l
3-3

4-l

OIDEBOORN I HERSIETT ZICH.

Na de nederlaag vorige week tegen Robur uit Harlingen, was het zaak voor Oldeboorn om toch
weer de nodige punten te pakken om mee te blijven doen in de bovenste regionen.
Tegenstander was DTD uit Cornjum/lelsum/Britsum. 0ldeboorn ging uitstekend uit de start-
blokken en het was dan ook Douwe Hein Akkerman die gelijk in de re min. de keeper op proef
stelde. Laatstgenoemde wist zijn schot echter tot coÍneÍ te verwerken. ln de ge min. was het
August Faber die over schoot. Twee minuten later zat keeper Siemen Willem de Vries mis bij
een coÍner van DTD, maar de bal ging gelukkig voor Oldeboorn naast het doel. ln de r9e min.



was het voor Oldeboorn wel raak. Siete Veenstra werd prima vrijgespeeld, en hij maakt het
prima af, o-r. Dit bleek helaas van korte duur, want 3 min. later kwam DTD op gelijke hoogte.
Uit een corner (welke bii Oldeboorn vaak gevaarlijk zijn) kon DTD vrij inkoppen, r-r. tn dezelf-
de minuut werd een vooÍzet van Douwe Hein Akkerman gemist door Henrico Veerman.
Oldeboorn hield het initiatief. Wietse Huisman Wzn. schoot in de z6e min. net naast. De gÍoot-
ste kans voor oldeboorn ontstond na een half uur. Sietse Akkerman brak door, maar zijn voor-
zet werd jammerlijk gemist dooy August Faber. Hierna was het voetbal bij oldeboorn gelijk
volledig over. Diverse spelers begonnen uit hun posities te spelen, en de organisatie was af en
toe volledig zoek. To ook in de 36e min. toen keeper Siemen Willem de Vries volledig onnodig
ver uit zijn kooi kwam, maaÍ DTD wist hier geen gebruik van te maken, en het schot ging naast.
Vlak voor rust wist laatstgenoemde een voorzet tot coÍneÍ te verwerken. Deze corner werd
rakelings over gekopt. oldeboorn bereikte gelukkig met r-r de ruststand. tn de tweede helft
ging Oldeboorn wel weer gelijk goed van start. ln de 47e min. werd een vooÍzet van Henrico
Veerman

door Douwe Hein Akkerman naast gewerkt. Twee minuten was het wel raak toen de keeper van
DTD een laag schot van Siete Veenstra niet goed kon verwerken. Tot een ieders verbazing werd
het l-2. Dat corners tegen OldebooÍn een probleem zijn bleek rr minuten later weer eens. Veel
te slap ingriipen van oldeboorn zijde leidde tot de z-2. Oldeboorn leek weer achter de feiten
te gaan aan lopen. Met de wind in de rug wist Siemen Willem de Vries zes minuten later met
een veÍÍe uittrap Douwe Hein Akkerman te bereiken. Hij liep alleen door op de keeper en
tekende de z-3 aan. Het verzet bleek toen bij DTD ineens gebroken. ln de z5e min. verving
lurjen de Jong de moegestreden August Faber. Dit bleek achteraf een prima wissel. tn de 73e
min. wist deze speler een prima voorzet af te levEren waaruit Douwe Hein Akkerman de z-4 kon
aantekenen. Vier minuten later werd de linksback van DTD op de bon geslingerd na een over-
treding. Uit de vriie trap schoot Siete Veenstra de bal recht op de keeper, deze wist de bal rot
coÍneÍ te verwerken. Uit de corner ontston een scrimmage, waarin Wietse Huisman Wzn. werd
vastgehouden. De prima leidende scheidsrechter Hofstra besloot tot het geven van een penal-
ly. De zellverzekerde Siete Veenstra wist deze vlekkeloos binnen te werken, z-5. oldeboorn zat
op Íozen en kon de wedstrijd rustig uitspelen. Siete Veenstra wist 4 minuten voor tijd de stand
ook nog op 2-6 te brengen, waaÍna trainer Chris Jansen besloot tot een publiekswissel voor
deze speler. Kroegbaas lan v.d. Woude mocht ook nog even meehobbelen. De andere invaller
Jurjen de long bekroonde zijn invalbeurt met prima doorzetten, en een vooÍzet te geven op
sietse Akkerman, die de eindstand bepaalde op 2-7 voor oldeboorn. Een prima uitslag
zowaaÍ, hetgeen uiteindelijk werd behaald in de tweede helft. Voor Oldeboorn rest komende
zondag de topper thuis tegen Renado om t4.oo.u.
Uitslagen 5e Klasse.

Dronrijp
Dokkum

St. Jacob
Renado

DTD

Blauwhuis

Thor 2-l
Aengwirden t-4
Terschelling 4-o
Mildam 2-2
Oldeboorn z-7
Robuy 2-o



OTDEBOORN NAAR GEIUKSPEI.

Zondag j.l. stond er geliik al een "topper" op het pÍogÍamma in de 5e Klasse A' Thuisclub

Oldeboorn ontving Renado uit St. Nicolaasga. Oldeboorn stond vooraf op een vijfde positie,

en Renado wist de tweede plaats te bezetten. Het verschil in punten bedroeg echter slechts t

punt in het voordeel van Renado. Voor beide ploegen betekende dit uiteraard dat men bii een

overwinning goede zaken kon doen. oldeboorn begon gehandicapt aan de wedstriid, aan-

gezien Henrico Veerman (blessure), lohan Tiisma (blessure), Pieter Poepies (schorsing) en

iobert van Steinvoorn (uitstapje) afwezig waren. Gelukkig beschikt Oldeboorn momenteel

oveÍ een aantal spelers die de vriigekomen posities prima in kunnen vullen. Zo stond lohannes

Nijdam voor het eeÍst in de basis (en hij zou dit verdiensteliik doen). Desondanks begon

Oldeboorn zeer afwachtend en onzeker aan de wedstrijd. Renado was duideliik gretiger en

scherper, zonder dat dit gelijk leidde tot echte doelrijpe kansen. lntegendeel, Oldeboorn

kreeg in de persoon van Sietse Akkerman in de 9e min. een prima mogelijkheid. Hi1 behield

echter niet het overzicht, en zag daarbii August Faber compleet over het hoofd. Twee minu-

ten later mocht Douwe Hein Akkerman een vrije tÍap nemen aan de linkerkant. Deze werd

bewust laag genomen, en bij de eerste paal door Siete Veenstra via de keeper tot coÍner veÍ-

werkt. Dat Oldeboorn nog steeds beschikt oveÍ bewegende mensen in de muur bleek in de r6e

min. toen Renado op 20 m' van het doel van keeper Siemen Willem de Vries een vriie trap

mocht nemen. Het schot ging weer eens door de muur, maar gelukkig stond de keeper op de

juiste plek. Oldeboorn bleef de beste kansen houden. Zo ook in de r9e min- toen Douwe Hein

Akkerman leek door te breken, maar de prima leidende scheidsrechter Akse uit Hoogeveen

constateerde terecht dat laatsgenoemde spelEr uit buitenspelpositie vertrok (hij scoorde ove-

rigens wel). Dezelfde speler werd twee minuten later onderuit gehaald door K. Bosma van

Renado, terwijl hij was doorgebroken. De scheidsrechter gaf slechts geel en een vriie tÍap vooÍ

Oldeboorn, welke door Siete Veenstra werd naast geschoten. Ook Renado wist het doel van

Oldeboorn nog een paar keer gevaarlilk te bestormen, maaY Siemen Willem de Vries lag tot

twee keer toe prima in de weg. ln dezelfde minuut kwam Sietse Akkerman oog in oog te staan

met keeper Knoop, maar ook deze kans werd om zeep geholpen. Na een half uur spelen moest

Oldeboorn dan toch buigen. Middenvelder lan v.d. Woude speelde vrii kott terug op Siemen

Willem de Vries. Laatstgenoemde kon een doelpunt, ondanks verwoedde pogingen, helaas

niet meer vooÍkomen, o-r. Het duurde hierna tot de 4le min. tot Oldeboorn weer een kleine

kans wist te creëren. Een snelle vrije trap op Sietse Akkerman, weÍd dooÍ laatstgenoemde

prima voorgegeven, maaÍ broer Douwe Hein wist ook nu het doel niet te vinden. Een minuut

later leek Oldeboorn wel op gelijke hoogte. te komen toen August Faber alleen op keeper

Knoop afkwam, maar ziin lobje eindigde helaas ook nu weer in de handen van de goed kee-

pende doelman Knoop. ln de rust werd een tussenbalans opgemaakt. Oldeboorn voetbalde

niet geweldig, maar dwong wel de nodige kansen af, zodat er wel degeliik hoop was voor de

tweede helft. Dit bleek ook gelijk al na yust toen Siete Veenstra z'n schot nog net door de

keeper tot coÍneÍ zag verwerken. Oldeboorn probeerde de druk nog meeÍ op te voeÍen. Dit

leidde in de 56e min. tot een zware overtreding van rechtsback A. Groenendal op Douwe Hein

Akkerman. Geel was zijn deel, waar het ook hier weeÍ een andere kleur had kunnen ziin. VijÍ

minuten later mocht Douwe Hein Akkerman weer een coÍneÍ nemen. Na goed oogcontact met

Siete Veenstra werd de laaggenomen coÍner dooÍ Siete net over het doel gewerkt. Oldeboorn
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leek duidelijk op weg naaÍ een doelpunt. Een minuut later ronselde keeper Knoop van Renado

een kopbal uit een coÍneÍ ovey het doel. ln dezelfde minuut werd het in het strafschopgebied

van 0ldeboorn wel heel hectisch. Paal en lat brachten uiteindelijk redding. Overigens was

menigeen het er over eens dat de tweede inzet van Renado niet via de paal uit het doel ging,

maar via de beugel achter de paal. De scheidsrechter, evenals zijn assistent scheidsrechter,

hadden dit echter niet geconstateerd, zodat oldeboorn behoorlijk zwijmelde. Aanvoerder R.

Steneker van Renado bleef, waarschijnlijk naar aanleiding van dit voorval, maar doormekke-
yen, en hij werd dan ook uiteindelijk getrakteerd op een gele kaart. Renado kwam behoorlijk
teÍug in de wedstrijd, en Siemen Willem de Vries moest zich in de z5e min. dan ook tot het

uiterste strekken om een kopbal tot corner te verwerken. Bij oldeboorn raakten er enkele spe-

lers aangeslagen en vermoeid, zodat werd besloten om enkele wisselingen toe te passen.

MaÍtin Meester kwam voor Sietse Akkerman, en Luitsen ldsinga kwam Jan v.d. Woude aflos-

sen (beiden zouden dit zeer verdienstelijk doen). Tien minuten voor tijd kwam dan voor

oldeboorn eindelijk de gerechtigheid. Siete VeenstÍa, die al enkele malen met een schot had

gedreigd, sneed vanaf de rechterkant naar binnen, en wist met z'n favoriete linkerbeen de r-

r binnen te werken. Beide ploegen hinkten vanaf dat moment op twee gedachten, of een punt
halen, of voor de volle winst gaan. Dit leverde nog enkele spectaculaire akties voor beide doe-

len op, maar dit leverde geen resultaat meer op. lohannes Nijdam werd noodgedwongen nog

veÍvangen voor Robbert v.d. Torre, maar ook hij kon, ondanks een prima invalbeurt, de stand

niet meer in het voordeel van de thuisclub ombuigen. Achteraf een terechte uitslag voor beide

teams. Ze hadden beide wel meer gewild, mede doordat door dit resultaat Blauwhuis redelijk
los komt te staan bovenaan. Voor Oldeboorn geldt dat men komende zondag weer voor de

volle roo% aan de bak moet in de uitwedstrifd tegen St. Jacob (ze). oe groep rekent echter

weeÍ op de steun van een grote supportersschate.
Uitslagen 5e Klasse A.

Oldeboorn
Mildam
Terschelling
Aengwirden
Thor

Robur

Renado r-l
St. lacob o-l
Dokkum r-l
Dronrijp o-3
Blauwhuis o-2
DTD o-l

waterleiding en aanleg sanitair
gas en gasverwarming

c.v. installatie's

heteluchtverwarming

zink, lood, en dakdekkerswerk

erkend gediplomeerd
installaliebedrijí

odenburg
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NlCATol+-OIDEBOORN2

De eerste wedstrijd voor ons in de vijfde klasse. Voor ons een wedstrijd, waaÍvan we vantevo-
Íen niet wisten wat ons te wachten stond. De enige club, die we nog kennen is Thor z, die twee
jaar geleden kampioen werd in de zesde klasse.
Vanaf het begin van de wedstrijd was al duidelijk, dat er meer voetbal in de vijfde klasse zit.
Van beide kanten werd er af en toe leuk gecombineerd, zonder gebruik te maken van de
lange bal. We begonnen redelijk door enkele, goed opgebouwde aanvallen, zonder dat dit in
kansen werd uitgedrukt. Na zo'n twintig minuten werd er achterin wat te lang met de bal
gelopen, wat knullig balverlies opleverde en zodoende de eerste kans en goal betekende voor
Nicator. We lieien ons hier niet van de wijs brengen en probeerden ons eigen spel te blijven
spelen. Helaas zonder doelrijpe kansen, zodat de rust gehaald werd met r-o.
De tweede helft gingen we verder waaÍ we gebleven werden, dus aanvallen. De heren van
NicatoÍ kwamen al aardig in conditienood, zodat ze maaÍ met ro man op eigen helft bleven.
Helaas was de scheidsrechter (leider van hen) ook niet altijd onpartijdig in zijn beslissingen.
De tweede helft leverde dan ook meer kansen op dan de eerste. lurjen was nog het dichtste bii
een goal door de bal net oveÍ te koppen na een goede coÍneÍ. Het laatste kwartier waren wij
constant in de aanval, zodat we nog een goal konden maken. Helaas maakte de scheidsrech-
ter er na een kleine 4o minuten er een eind aan. Hij was w.s. bang, dat wij alsnog zouden sco-
ren. We hadden minimaal een punt verdiend, maar moesten helaas met lege handen terug.
Volgende week dan maaÍ tegen Thor z.

Yeshead
V.V.ODESOORN z - G.AV.C. g

Na de vrii zwaarbevoqhten overwinning van vorige week , moesten we zondag z6 september
j.l. aantreden tegen de gelederen van G.A.V.G uit cvou waaÍ we nog niet eerder tegen
gespeeld hadden. Dus was het afwachten wat de wedstrijd zou brengen, na het begin van de
eerste helft begonnen wij aan een vrij goede eerste 45 minuten waarin de wedstrijd zich voor-
al afspeelde op de helft van de tegenstander. Dit resulteerde de eerste twintig minuten in een
paar goede kansen maar werden helaas niet afgerond. Na enige tijd was het dan toch RobbeÍt
v/d Torre die na een goed uitgespeelde kans weeÍ op het goede plekle stond (zoals altijd) en
de t-o binnen schoot. Maar dat nam niet weg dat we ons af en toe veel te ver terug lieten drin-
gerl op eigen helft als de tegenstander in balbez.it was, waardoor zeleveel ruimte kregen om
op te bouwen enzells een paaÍ goede kansen kregen om de score weer recht te trekken. Maar
dan was er altijd nog een Martin Meester, die leroen Groetelaars verving tussen de palen.
Maar het overwicht was toch aan onze zijde waardooy we nog een aantal goede kansen kre-
gen, en zelfs op een 2-o vooyspÍong kwamen nadat ik een ê.ên- twéé aanging met Robbert
v/d Torre en een vriie'schietkans kreeg die met enig geluk via een verdediger over de keeper
tussen de palen belande. Na de thee was er een niet al te best Oldeboorn te zien die zich veel
te ver terug liet dringen op eigen helft en zells een goal om de oren kreeg. Desondanks kre-
gen we nog wel een aantal goede kansen maar die werden niet benut, en zo bleef het bij een
z- r stand.

lellelacob de Vrles



oIDEBOORN 3 - triltDAtrt 3

op zondag rz september om t2 uur was de start van de competitie voor het 3e elftal. Het was
niet zo'n beste start want na wat gepruts voor het doel was het al snel o-t vooÍ Mildam. Dit
was natuurlijk niet de bedoeling dus daar moest wat aan gebeuren, maar we konden geen
balbezit houden en kregen weinig kansen. Halverwege de eerste helft werd wiebe in de d-iep-
te weggestuutd, hii passeerde de keeper, maar schoot te zacht in zodat een verdediger van
hun de bal van de lijn haalde, maar spits Udo schoot hem er wel in. We kwamen zo op r-r. Vlak
voor rust kreeg Mildam een paaÍ goede kansen en uiteindelijk scoorden ze 12. Het was rust
en we gingen om een bakie thee. Voor de tweede helft kwamen er twee frisse spelers in, dat
waren Gerke en de Terhernster Leo vooÍ ,an Meester en Wiebe. De tweede helft kregen we een
paar goede kansen. sible schoot op de lai en een buitenspel goal werd afgekeurd. ook
Mildam kreeg veel goede kansen maaÍ er werd aan beide kanten net niet gescoord. Het bleef
dus r-z en we hebben onze eerste nederlaag alweer geleden.

keepeÍvan het derde.
p septembeÍ W SNEEK - OTDEBOORN 3

Met 2 gastspelers van het 5e vertrokken we naar Sneek. Bij de warming up raakte Roelof
geblesseerd, zodat we de wedstrijd zonder wis3elspelers moesten beginnen. Over de wedstrijj
kan ik vrii kort zijn. De eerste helft verloren we met 7-o. Na de pauze wonnen we de ze heíft
met 4-5. De Snekers wonnen dus de wedstrijd met lr-5. Voor Oldeboorn scoorden W v Kalsbeek
4x en U Dijkstra tx.

0mdat het waarsch[jnlijk mijn laatste wedstrijd zou zijn, werd mij dan ook vriendelijk verzocht
om een verslagje te schrijven. De afgelopen z seizoenen heb ik met veel plezier in het 3e elf-
tal gespeeld. Het eeÍste seizoen was dramatisch, met meer dan roo tegendoelpunten, maar de
sfeer was er niet minder om. Het zde seizoen hebben we goed meegldraaid, mede door een
aantal nieuwe spelers en de mogelijkheid om met de B-selectie mee te trainen. Het 3de sei-
zoen zijn we niet al te goed begonnen, maar ik reken erop dat de lijn van vorig seizoen weer
wordt opgepakt ondanks de blessures. Hierbij wens ik alle elftallen heel veel succes, en met
name het 3e elftal.

U.Dljkstra

OTDEBOORN 3 - tEl,lilER BETCEKST g

Tond z6 sept. tradeh we aan om tegen LemmeÍ Bentex te voetballen er werd beweerd dat dit
een enoÍme schopploeg was maaÍ dit viel mee, maar de bek wie wol goed.
De eerste helft ging best wel goed de druk hadden we er redelijk goed op en we hadden
merendeels balbezit. Er werden kansen gecreëerd maar helaas mocht de keeper van LemmeÍ
geen bal uit het net vissen het was een voordeel dat Harm dit de eerste helft ook niet hoefde
te doen. De tweede helft na een lekker bakje thee zouden we dit karweitje wel even afmaken.
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Helaas liep dit toch wat anders door een mislukte voorzet van de spits van de tegenst. kwa-

men we op o-t achterstand. Geen probleem zou ie denken. Dit woÍdt het wel als le er nog 3

om de oren krijgt hier zit ook nog een buitenspelgoal bij, ook de verdedeging heeft hier een

bildrage aan. Ja ik ook. Nou dit was het. O nee wij hebben ook nog gescoord. H mug benutte

nog een penalty. Zo werd de eindstand gehaald van t-4. lammeÍ jongens volgende week

tegen WZS beter.

Wij willen de B junioren I Beimin

C Wagenaar nog bedanken.

BaÍfie.

Zondag l9 s€pteÍnbeï

Oldeboorn4-NicatoÍlo
Met volle moed gingen we er vandaag weel tegenaan. De spelers opkomst was / geweldig.

Na elkaar te hebben gemotiveerd begonnen we aan / de ze helft, de kansen lagen open,

iemand van ons tekte de bal naar een man van de tegenpartij. Dat was mooi want dan had-

den wij in de voorhoede even rust, daar we er toch niet meer tegen konden lopen./ Nicator

zou ons wel eens slopen. Niet dus! Met een leider scherp en strak op de bank scoren wii weer

eens twee via de flank op rechts of links het maakt niet uit. Weer twee op het conto van
gldeboorn. We gaan door. Niet alleen voor de rode lantaarn / Nee, als 4e zijn wij heel goed

in het vasthouden van de (nul). Hei afgelopen seizoen wisten wij te voorkomen r wedstrijd te

winnen of qelijk te spelen, en ook de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen geven hoop voor de

toekomst./ Er is hoop in de kantine over de nederlaag./ Om de beurt blind geschreven in de

3e helft.
/ = volgende peÍsoon.

Groetjes van het vierde

OTDEBOORN DA I . BERLIKUIil DA 2

Het was een mooie en waÍme nazomerdag in september. Na een verloren oefenwedstrijd vori-
ge week begonnen we verhit aan onze eeÍste competitiewedstrijd ondeÍ onze nieuwe tÍaineY

(Haiko van Diik).
Als we de toeschouwers mogen geloven was het een hele "prestatie" die we hebben laten zien

met deze hitte. Tja die hitte die heeft ons er toch maar door heen gesleept want de dames uit

Berlikum die konden de tweede helft geen stap meer verzetten. Gelukkig hadden we een

scheids die de omstandigheden door had, omdat we drinkpauzes kregen.

Na ongeveeÍ 35 minuten scoorde Marrit t-o. Hierna hebben we nog 55 minuten (* een pauze

van r5 minuten met hete thee en drinkpauzes) geprobeerd om in deze hitte nog een doelpunt
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te maken. Dit lukte Marrit dan ook bijna. De eindstand was dan ook r-o en onze te 3 punten
zijn binnen. Dit hebben we in de 39 helft uitgebreid gevierd!!

De llames!

OTDEBOORN DA r - IEEIIWARDEN DA I

Het was zaterdag z5 september een wisselvallige dag. Dan regende het weer en dan scheen de
zon weer. Zo was de wedstriid ook. We moesten tegen echt L'arders, dat bleek wel uit hun stijl
en verscheidende van ons hebben dat ondervonden. Maar gelukkig bleven wij ons eigen spel-
letje nog aardig spelen. Nadat Willemke dus een paar keer van de dug-out naar het veld en
weer terug was gelopen, scoorde Miriam.
De rest van de eerste helft werd er niet meer gescoord. Na een bakje thee gingen we eÍ weeÍ
tegenaan. Nou ia tegen aan om de 5 minuten lag er weer een op de grond. Dachten wij dat
we hard waÍen, maar vergeleken bii deze kermisattracties viel dat wel mee. ln de 35e minuut
wisselden Miriam en Nynke van plek. Ze stonden alle twee weeÍ even op hun vertrouwde plek-
ie. ln de 4oe minuut wist Marrit de bal goed voor haar voet te krijgen en scoorde z-r. Nu had-
den we nog een paar minuten te gaan dus nog even de bealich erop. Eindelijk het fluitsignaal
ging en we hebben de 3e overwinning op rij behaald. Hopen dat dit zo door gaat en de vol-
gende keer verwachten we natuurlijk nog meeÍ publiek! Dank u.

De Dames

$eruiccstation àe &os

Alle voorkomende reparaties
van auto's van alle merken.

Laat uw auto, caravan of cam-
per testen op de computerge-
stuurde testbank.

Voor verkoop en verhuur een
groot assortiment nieuwe en
gebruikte campers, caravans
een aanhangwagens.

Camtec bv. SÉdkant 15
8495 KM Oldeboorn
Telefoon: 0566 - 632020

Texaco station/shop
A.P.K. PACK Keuringen



ln onze rubriek "lnteÍÍjoetje" deze keer een profielschets van:

Naam: Maarten van der Heide
Geboren: ja
Burgerlijke staat: Fries

Speelt in: Br

Op welke plaats in het elftal speel je: linksmid
Waar speel je het liefst: linksmid
Schoenmaat en merk: Adidas, +:
Slaapt: 'nachts

Mooiste boek: Donald Duck
Slechtste boek: niet
Mooiste TV pÍogÍamma: Bear Boeloe
Slechtste TV programma: Big Brother
Mooiste muziek: top 4o
Slechtste muziek: BZN

Mooiste film/video: Enemy of the state
Wat eet je het liefst: pizza
Wat eet je liever niet: bloemkool
Leukste speelgoed: lego
Op welke school zit je: Fedde Schurer
Leukste vak op school: niet
Minst leuke vak op school: alles
Favoriete leraar/lerares: niet
Mooiste wedstrijd: HeeÍenveen - njax (3-z) fs-e6
Beste voetballeÍ: Tomasson
Slechtste voetballer: LeÍoy Echteld
Beste voetbalcl ub: Hêerenveen
Slechtste voetbalcl ub: Feijenoord
Welke andere sporten doe je: uitgaan
Hobby's: niet
Van wie hou je het meest: mijn moeder?
Op wie zou je verliefd kunnen worden: Cindy Crawford
Ga je uit in het weekend: ja
Komen je vader en moeder vaak bij het voetballen: ja
Wie vind je de beste trainer: weet ik niet
Tip voor de trainer: gratis bier na de training
Wie mag er niet op je verjaardag komen: Hans v.d Togt/Leo Beenhakker
Heb je huisdieÍen: nee
Wat is leuker zaalvoetbal of veldvoetbal: veldvoetbal
Wie is de beste speler van Oldeboorn: ik
Sterke punten: ja
Zwakke punten: nee
Wie zou je wel eens willen ontmoeten: Pamela Anderson
lk vind voetballen leuk omdat: je moet toch wat doen
Wat moet de v.v. Oldeboorn meeÍ vooÍ de jeugd doen: zo door gaan
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wsÍ u D4T.......

- De fam. v/d Heide lild aan dementie?
- Ze allebei hun voetbalschoenen waren vergeten?
- Zo ziin er wel meer in het team?
- Martine haar scheenbeschermers vergat en haar vader even optÍommelde om die even

te brengen?
- Miriam haar slipje was veygeten en SieÍou even naaÍ huis was gevliegt om een

sexy slippie van Amarins op te halen?
- Nynke met haar ice pack stijve punt(je)? punt(je)? kreeg omdat ze haar beha

had vergeten?
- Elisabeth altijd overal aan blijft plakken?
- 7e zelfs kauwgom op haar blote kont heeft?
- Elisabeth zelf dit het toppunt vindt?
- Mariska een tennisarm in haar enkel heeft?
- Willemke een heel pakje shag heeft verknoeid?
- Elke keer als ze een shaggie zou draaien eÍ weeÍ iemand lag en Willemke er weer heen

moest'hollen'?
- Miriam na t tlz week eindelijk weer eens w.c.papier heeft, nu haar keukenrollen op zijn?

BTESSURE PREVENTIE.

Zoals vermeld stond in het vorige nummeÍ, gaan we het vandaag hebben over het toernooi

en de voeding en verzorging.

HEf VOEÍBAITOERNOOI.

* Spreek af dat het team bij elkaar blijft (het hele toernooi)
* Laat spelers niet zonnen tussen wedstrijden door
* Maak afspraken over het niet-roken en het gebruik van alcohol
* Laat de spelers goed uitlopen en rekken na iedere wedstrijd
* Laat de spelers steeds weer een korte warming up doen voor iedere wedstrijd
* Zorg dat de spelers voldoende drinken en tijdig eten (licht verteerbaar)

' Controleer blessures en laat die behandelen
- Blijf spelers observeren i.v.m. vermoeidheid (eventueel spelers wedstriid laten overslaan)
* Neem voldoende wisselspelers mee
* Spreek af dat er voldoende wedstrijdkleding meegenomen wordt en dat kleding op tiid

verschoond/verwisseld wordt
. Geef het advies om de voetbalschoenen tussen de wedstrijden uit te doen en loopschoenen

aan te trekken



* Maak afspraken, afhankelijk van de weerssituatie. Bij zon: pet, zonnebrandolie, bii kou:

trainingspak/jack, en bij regen: nylonjack

VOEDING EN VERZORCING.

. Geef als tÍaineÍ regelmatig informatie over goede voeding en verzorging
* De laatste maaltijd moet minimaal 2 uuÍ vooÍ de training en minimaal 3 uur voor de

wedstri jd worden genutti gd
* Bespreek goed voedingsgedrag, d.w.z. drie hoofdmaaltijden per dag met veelzijdig

voedsel zoals aardappelen, pasta's, bruin brood, fruit, vlees, eieren en melk
* Spreek over koolhydraatrijk voedsel tijdens de dagen voor de wedstrijd, zoals brood,

rijst, aardappelen, fruit, honing, groenten, appelstroop, pasta's etc.
. Bii training en wedstrijden regelmatig drinken. Geen alcohol, geen koolzuurhoudende

drank, maar ook geen melk vlak voor de wedstriid (i.v.m. slijmvorming in de mond)
* 

Geef jeugdspelers het advies om peÍ dag E/+ à r liter melk/melkprodukten te nuttigen

Dit waÍen enkele tips m.b.t. het voetbaltoernooi en de voeding en verzorging. De volgende

keer behandelen we de procedure als er toch een blessure mocht ontstaan.

-

Piet.
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