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J. Otter - atet herklesbaar'
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Het bestuur van de V'V. Oldeboorn deelt u het volgende
gebeurtenls:
mede naar aanleldlng van eên recente

penaltybokaal
Het Jongstledên gehouden SLI\GËBLI DE JAGEB
oêt onze
toeraooi. werd helaas georgaalseerd zonder overleg
Êpoosor SLAG4&IJ DE

JAGER

tllj als bestuur betreuren 'llt ten zeerste
hlernede onze excugeg aan'
lllJ hopen hÍerblJ ocze zakel{kÊ

en bleden

relatle te

hebbeo

hersteld.

llet

Begtuur.

gele!!lc!,
9 Joh.PoePJes
1 f,an Uigssr
10
Jan NtJdam
z ó.u.Smlnk .
v'Kalebeek
l'ltllEn
11
i iónàn Tysma
4 StJbrand Oosterbaan
12 Herks Hartmans
s óuik Vark
FlaEster

13 Jan
Pf"t Tyama
14 Jan v'd'uoude
i :or,. dA Jong
15
Binne Oosterbaan
A Hàrm 0ostar6aan
Ds elftal lndeltng van de overlge- senlorEnuordt nadár bekEnd gemaakt'
"p"iát"
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Trainin.gs- schema seL ektle (voorlopig)
maandag 24/8 20.oo uur kennismakingstralning
::

oefenwedstriJd thuis tegen Akkrurn 2.

dlnsdag zi/a

,xlr*rt$*!r-J.\, ,l31,o^,
g 27/8 @
zondag 5o/8 toernooi langezwaag )por" -vcree*t
d.insdag ï/g normale training
donderdag 3/g oefenwedstrijd (nog vast te steLtr'en)

donderda

V,U.0ldeboorn 1e Eg!983-13: aanvang kompetltle

:';;:l:ïÏË"i'

Klasee 802

(
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kl. !).

Speeldagen Freonskips

dec.'|B?

t/n 31 Jan. 1 988.

,:skert voorronde 10 sept.t87
|

(O0Zg
01 Buitenpoat
g2 5t. Sacob
(Oo6s
(0088
03 0ldeboorn
$llZ
04 Sparta r 59
(01 25
05 5, U.Thor
(019?
06 A.U.V.
07 v.U.AEnguirden {q??t
(0006
09 Bakhuisen
.(
oors
0g t], N. v.
(0016
10 Blue Boya
11 5c. Boornbersub (qM
(0037
12 F.F.s.

''le ronda 24 saPt. 87
2e ronde 14/13 nov. | 8?
6 sept. BuitenPost5

t. -Jacob

(voorloptg)

6 sept. (1)
1 0 sept.
(z)
1 3 sept.

20 sept. (s)
24 Eept.
27 gept. 4 )

4 okt.
1 bkt.
1 I okt.
25 okt.
1 nov.
1

sl)
2',2 )
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Uedetrl.ldssherna 0ldebsorn 1 t'e'il'
rinlà""iop (n.a.v. F.u.B' nleur'le Fl'2
30 Jull 198?).
Oldeboorn - Blue BoYs aanvang 2 uur
voorronde beker
Bakbulzen 0ldeboorn aanvang 1 4.30
Oldeboorn - 0.N.V.
1 a bekerronde
AEngr.lirden - 0ldeboorn
Oldáboorn - A.u.V.
Oldeboorn - Sc.Boornbergum

5.V.Thor - Oldeboorn

0ldeboorn SPartar 59
F.F.5. - 0ldeboorn
I]
St.Sacob - 0ldeboorn
I nov. 9 )
beker./tohaal
rfilb €r
14/15 novcmb
0ldeboorn - BuitenPost
nov. ( tl
22
2 flove
lsc.Boornbergum - oldeboorn
(
flovo
9 Írovo
29
,1
6 dac. ( 2 I Blue EoYc ? Oldeboorn
( 3)
Oldeboorn - Bakhulzen
1 3 dac.
?

1

1 1

1

20
26

de,ccmbe]r ba ker/l?rhaal
t.
dEccmberf Ut

Alle

srroo 31 Januarl 1988
"táiiiop
uedatrlJdee behalve Bakhuizen uit uangen

om 14.00

uuf

áanr

Oldeboorn

2

kl.asge

01 Hubert Sneak
gZ Lemmer 5
03 REnado 4
Í14

F.F.S, 2

6

05 L.s.c. 6
06 REad Sr'rart 4
0? Gorredljk 5
08 0ldEboorn 2
09 F.C.Uolvega 5
10 Heersnveen 5
11 Langulaer

1i".........

3

>5_

81?

3e kl.E

(voorlopig

)

l,ledstriJdschema Oldeboorn 2.
(vlgs. oP9. F.U.B. nieur.rs dd'
30 jull 198?).

913__s" kl.E
Oldeboorn
L,5.C.6
Oldèboorn 2 'F.F.5. 2
0ldeboorn
3) Renado 4
Lernmer 5
4) 0l"deboorn 2
5) Hubert 5neek6- Oldeboorn 2
22) Reàd:"$r.rart 4 - 0ldeboorn 2
Languleer 4
6) Oldeboorn ?
0l.deboorn 2
( 7) Herenveen 5
F.C.Uolvega
(
rllddboorn 2
( 3]
UR IJ

t.
t.
t.
t.
kt.
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27 sep

4
11

25
1

I

t]

okt,

1B o
o

kt,
kt.

ll0V "
no

v,

I NHA AL

15 OOVo
22 fl0Vr
29 OOVr,
6 dê:c.'
13 de!..

dec'.
26 dec,.

aanvang
12.15 uu
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OldebolqÈn
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0}daboorn

Read

1
1

3.00
0,00

10.u0
4

L.5.C,6
F . F.'$,. 4
-'Oldeboorn 2
INHAAL.. ,,
,llntg,pstop t/n 31 Jan.1988
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0}deboorn 4 ls oP zondag
Be komPetltleetart uoor
0, aanvang
13 saPtember 198? ult tegen [ll].dam
10.00 uufo

t"93!,''!,ïttlrÏltr:':,::"::
óo-u'", Í:l;:r l:;Í":"*ï,0:ï:,ion
ïÈ:ï::";on"oi'ï;l
ï àl i liry:i I :. ;:1:1.:i,t'.,: :n :: Ë:;x:
llï1" l, "ïïx'ïï;"1't;
i;;;;- [ át- '""r':::,-u1n-Í",,
3::ï.:;ï::ï " ;ii";;;"n-órà"*
3:1fl" uuDr
l;
Bovs 4 om 10'30
ï:::ï"::i":ii;

0ldeboorn 3 speelt-9un

{

kl.V

met

3 la íngedeeld 1n de 5e k}.A

met

0Idaboorn 4is lngedeeld in da 4e
Gorredi J k I
I rnsurn 5

fiildarn

dr

Heerentveen

7

U. U. A Eng'llrden 2

Ol"Ceboorn
RES 8
CAB 5

F.V.C. I
Black Boys 4
Voor het 3a en 4e kon n6g geen volledlg uedstrfjdschema Eemaakt uor.den omdat ín het F. V. B. nioutls
een foutJe in het schema staat,
Het Bestuur.

Ult dg oude doog r...-......rvàÍl Koos.
Na nEt tot rldder'ln de 0rde van de Kouseband
te zíjn geslagen (Aft vanuege het lgit'dat ik
miJn Ëuuivrour.l van haar tsveel knellende kousen
moóst verlossen en daarbiJ Bsn langdurige vlsita
toe te nemen) da pen L,e€r ter hand
oo de koop
itB"fehl
lst Beiehltt an volgena é6n onzer
óáno*"n.
Ërpà"rtÁters r en€ Ulllen van Kaleb'áek, moÊst €r
dit selzoen nog ean schrlJvenvan Xoos komsn.
Navraag blj teóhnlsche man 3.v.d.Uoude leerde
echtEr-dat-het nlet geheel zeker L,as dat êt nog
een krantJe zal verschlJnen .
Dus de mogelljkhetd bestaat dat U dEze ragels pas
over pakuàg drle maanden krÍjgt,te l€zen.
mEi)
inÀiob"ra''ís Éet een da9 1atái (zaterdag 23van
man
de
aan
en ne teriigkomst van een bezoek
de SRU' sto;d buurvrouu ma al' L,aer op te tlachten
en hetzelFde ritueel kon zich herhalen. Het
haar vrlendeltJk proberen duidaltJk te maksn dat
uorden en
het geen"dagáli3*se getroonte moect
rf
Fokke
kroegmaattf
r,lachÍen maai veidar áf . flliin

hoort alles uteer ên so,llg te veel. Dokter V.d. Torre
schijnt aan fllnkE prop uit ziJn oor te hebben
g""póten. Varder LrordBn onze E.FuPr vàll harte
Er-flJkt nog
óeFeficileerd met het KamploenBchap.
te
de
verenLging
voor
toekomst
rief êBn boetJe
deze
voor
máat
derrmoelllJkarrleeftijd
bestaan al
kom€n.
longens nog
De íeOaktÍà r.rordt nog bedankt voor het bedanken,
er zo
echter eeÁ bedroevande zsak dat
Het, blijft
(1,J.ïysma
beEtuursmededellngen
ueinig ierel"gÀn "n
uitgezonderd) blnnenkomen.
Uas het vroeger gsen taak van de lelders om een
verslaggevÊt aan-te uiJzen? fvlaar ua gaan Ben kiJkja
in de ouda dooa ngmen.
DE B.Jun. L,at€n ln 1967 - 1968 lngedeeld biJ
n"""Áleters Boysl SuamEer, Akkrum, Itneum, T'F'5'
en Uispolia, Vóoi de uedstriJd !"g*l I:1.'5'op

23 aeptember bestond de ploeg ult: !.!iJhoItt
S.Rodenbulgr lrllHuismanr K.PoepJesr. !:.Poapjest
À. rrriÀrr"nhíis, T, vr d'fie ulen, J. v. d.lYlÊÊr, J. NieuuJland
ff.frfieuuland, J.Brouuer en H.Dijkstra'F1"t ulerd eên
nog tot
3 - 1 nederiaag. Ook 5. de Jong behoorde
gegsvens
ueÍnig
verder
zïJn
Er
de speleragroep.
i""u'g ta víndene maar vermoedelÍjk uerden de meEste
uedsIrijds verlorgn. Kooa uerd op €en 969€ven
momÊnt áoor de aanvoerders benaderd met het verzoek
als lelder te r^rillen fungeren.ff l,Je lusten allemaal
t *f à"n glaasJe bier En :f i ook t'lelrt.
Dat lras zo oÍ€ev€er de ms'tivatÍe e:l het' Ídes was hem'
gedaanl'
notab.enel aoort letlee Betltle;lmm: &&Ít'êe' ha'rd'
oob nog
jês
o$:aterdiagnÍdd'ag
Maar we bad'cl'en' dert.Í
.rrerrosk afhet,
enr
moesten
;"*ft"i alctlivi.te{tsn
. oqerigo,rc uerÈ êe' korf.lirax.c}.ub. oolc p}aats-

en nra.atctem ze hiergebruilc''
v.anr emige ti'id eer: d.a'nkbaar
.rle
zowel het:
ii *"rri 1g6à speelden welpente''reer,€€Í8'r
eerste
IIet
verelaan..
eerste err, tweedà nister Al<knrsr
aar*'
èe
va'a
won mst 3 - 0 ert al}e doelgurterr'lewame*'
.;i"*aae' f,"r.r"4 eelt aekere Honk^Ía- zlJn medsspelens
s.Rinsmal a'D!Jkst:": T'|?*1ab""s'
o.llallc''Jrllr
""Ë*rt
vêtr tte"1, P'J'Lok !"9d'1 gewetan
F,v,.ó.Ueufenf
d.at miin neeí ook heeft eevoetbald)' B'Oosterbaan'

'oi;a-"*
,oirt" in dÍt ó"ge*r,

aangB-boden:

Tj,ueeJter en i,{.tlatzema. Dê, namen,íán a" tweed.e eiftalspelers zijnniet te achterhaLen. Volgens Bart van
Heel zorgcle R.VaIk voor 1-{., Na Bol.swardia te hebben
uitgeschakqld. werèen: ze door Oriffioen (0osterwol.de)
een besLissingswed.strijd uÍt d.e I'riesïand. Cup

via

gevíorpen.

lfier laten
het

we het voorlopig
voLgend geizoenr

bÍj

en vermoedelijk

tot

ïfordt vervolgd..

lggglgglgg lndellng jeugdelf.
A.

jun: 1 J.Ultteveen
2 K.Reitsma
3 J.TeunÍasen
4 lJ, J. Ykema
5 M.Dam
6 5.t'j.5mÍnk
7 L.J.Uiidenaar.
I H. v. d. lvlaulen
9 F, Goarres
1 0 F,Uarmerdam
11

R.

Kooiatra

2 5.4 kkerman
3 L. K.Poepjes
1 4 R. JeIsma
15 5. J. 'àà Roos

zeventallen

B.Jun: 1 J.VooIstra
2 E.Quarr6
3 H. vr d. Krieke
4 C.Brandinga
S E. V. d.l,loude
6 S.de Jong
7 J.v.d.Ulugt
I P.v.d.Vlugt
9 U.Hulsman
10 A.P.Vaenstra
1 1 L.Hoekstra

1
1

*5 -

1?

D. J.Tammlnga

3 S.Zuaagstra
14 J.FoepJea
1 5 J.H.Hofstra
1

D.pup; 1 R.Uarrnerdarn
B.de Jonq
F !1, Idsinga
4 J.'v. d.Ual
5 S.Veenstra
6 U,DiJkstra

E,pupl 1 D.Veneklaas
2 H.Akkermans
3 D.H,Akkermann
4 B.Voolstra
5 S.Zuiderduin
6 T.Bakker
7 S.Zr,raagstra
I l,l.Frocaa
9 M.de Haan

7 P.A. Kalsbesk
I H,Ueerman
9 lïl.Brandlnga

10 l,J. Jagar
11 P.PoePjes

F.pup5 1 Rrv'd.Uelde

2 l.'1. Hu lsman
3 T.Zuíderduin
4 T.Nijdam
5 T.l,lleuulLand

10 S.de Jong

Aanvang competitie la op 12 september voor de
A. jun. ; B. Jun. l D.pup. en EPUP.
De F.pup. gaan van start op 11 saptember.

0e r,rlntarstop voor da F.pup. duurt van 14 nov!87
t/n 11 maart 1988.
Voor da overlge jeugd gaat dE tllnterstop in op
1g decembêrt8? en dezs'duurt tot 27 febr.r88.

llJstan'van de jeugdelf; - zaveotsllen zullEn zo spoedig mogelijk s,oÈden gemaakt.
zo ook de tijden u,anneer Br getraÍÍid"tlordt en

Da deftnltisve

brannacr daze beglnt .

Zoale g8eOe lezers reedE oP hebben kunnen'merken
bestaat het team van de F.PuP. Ílog maar uit 5
anthouslast€ ledan.
ts hebben kunnen ze
ó, een leuk en speels team
jougdige
ledan.g'ebruiken'
enkele
e"niár nog r,ret
j.eugdsecreult
opgeqeven
Deze kunnàn r,rorden
9q de
g0e,
penningbiJ
i
of
teL.
;;;i" H.'vd. Krieke
rnèesteres

'U.TYsma

tel.

1807.

CIn enlgste voóruaarde L,aaraan men moet voldoen
;;, oai nij of zi5 sabo191 is Ín de periode
tuásen 1-8-r 83 8n 31-'7-t?9.
Bok audare spelers en speelsters zijn natuurlijk
van harte ueLkom.
lïee'r nLeur,ls over de Jeugd volgt ln het volgende
clubblad.

Het Jeugdbeotuur.
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oLJeLoorn'18

h$n f&ilq

e1,7*

t

8.3o uur.

Kanploenscbap vaa d'e' g-pupillen.
hoop dat we boven 2O
pun{en-konEnï na.ar re hebben J-O gewonnen raat ze hebbea
à meisJes er blj gekregen eÍ: Ilenderiko dte ging net'
v"i ctie neisjàs. Ilggpnr. Jamnêr clat er niet een beê
"",1.
1a6 r dat wae veel leuker"geueest.
g1êeboorm en daa'r
Na-rlà credstniJd glngen pi ïeer naar
gingen'yÍ€ op een kar door het dorp ea d'aartra gingem
í" aaar rle Chiness en daar hebben we de meeste 1o1 gebatlt
want Ma.rio had, een heel groot borcl met eten'
l{e hebben wel een uur of .wat bt j de chlnees geweest en
claarrra gingen Èe "Kampiogne['!{eer naar hui.E. Daar'na
gingen'we Douwe Hein thuis brengen en toen we terug:
van Joba,nnea PoepJês
áin'en hadder,we pech met de Slmca
vast te draaien
band
cle
on
$eg
de
én ictreurde híj'van
gingen ïe naar
en
ï€g
d'e
op
we
en toea scheurden' 'uee'r'
we
thgls.
raren
huis en'. toen
Dit was het verhaal va,n het ka'mpioenef,eest van d'e
E pupillenp vertelcl door

lle gingen er heen'met veel

Faiko

77-

Alclcetrna'ns'

,3on
.*

.,tt-- Z!-.'.-rÉ1a4

Het rfclubreísiett u"l het ÊBrst elftal met eanhêRer
VRIJDAG

Na esn heel ssÍzoen te hebben gespaard uae het vrljdag 29 nei eindeliJk zover, u€ gÍngen met clubreÍsl
0m + 15,00 uur zÍjn ue vertrokken van het verzamelpylT. (ix zÊ9 lskËer niet €!,aar dat ,""ráràiprrt-""")
ELke bende had een bendeleider dis bij aankomst op
Huttenheugte de nodlga paperaseen moest inleveren en
da sleutels ln ontvangst nam. Nadat dit r.ras gebeurt
ging iedereen als dolduazen te keer in zÍjn eigen
honk, afijn Je ueet dat uel uit eÍgen ervaring toen
jezelf nog met schoolreis ging. Elka benda had. uiter-

aard ziJn eigen honk, dit om te vele partnerruil te
voorkomsn. fllaar Ledereen uras overal en nÊtgena, voota} e€n petsoon uit benda 1, die vartoefde nogal veel
in bende 4; Even voor het gemak in bende 4 vert6fden
de jeugdÍgsten, ln bEnde 3 de iets mÍnder jeugdigsten sn ln bande 2 Bn 1 de jeugdigen, duidelljk?
Ueer terug naar Huttenheugte:
0ok moest er na aankomst het nodige ulorden ingeslagen aan eten en dE nbUlge 4rarlkJeÀ. Dlt laatste

r,lerd vooral gadaan in bende 4, r,re zagen deze bendeleden alleen maar mEt iets geeLs met daar op een
zakchips uit de supermarkt komgn.
's Avondg zijn de Jeugdigen al urezen zbr€rmmen en de
jeugdigsten zljn naar Chez Pierre geueest. De
kroeg ging daar al om een uur of tuaalf dicht zodat lederee'n vroeg naar bed ging. Dus niet, de liefhebbers zijn nog aven blijven hangen in bende .3,
daar kuram dat zeLfde parsoon uit bènde 1 ook nog even
langs o
1l
-

*J5

ZA TERDA

G

Nadat dE bendes hadden gegeten an hadden koffle 98J"onf."n, enkelen haddenl.aL',leer gebuisdr ulegd het b,ear

esn qelóop en geloer ln,d,e'andere hulsjes.IBende 1
naO á1 qelorqd voor ontbijt voor bende 4 rkeurÍg
dames) fraar Ëet duurde niet lang megr oF bijna iederzát aluaer te buizen.
een
,s Íïlddags.zijn
.ulE met de hele ploeg brezen zl,smment
Uat Z€gr-geZel119 Ltê9e 0NÏRUIÍYl HEï 840,..'.....'.....'.r.lerd
Er uerd váel geláchenr geouuehoerd an €ven later
€l r.,sgr gebulid. 0m 318.50 ylr 11jn-u,e met ziJn allen
uit eten ger,leest naaí het zelfbedÍeningsrestaurantt
van otr4 nogal
Àte" viel dus ural op dat de bEndeleden
genoeg
hebben-gehad?
niet
ze
zàien.,te schtokkan, zouden
de
rest 1"t naen
gaan
zbt€mmen
ii*áf"n zljn hierná nog
gebaldl
naa3 Chez
had
oppas
dat zouat áen leder mel àe
gezeten.
plerre gÊBaan en heeft daar tot
"lritingstljd
de laattot
in
nadat.ze.
qsgg?q,
Hierna ís-men naar bEd
van
honk
het
in
bijpraten
ità-uurtjep hebben ztttèn
glng
het
badderons
ÉónO" 4.-Halaas voor enkelen'ondEr
en niet door. tJelterusten.

-Lï ;

Zt]NDA

G
,s Bchtendg
zi jn 4 dames .€vBn op. de'geeonde toer',9egaan
zA ZiJn naáf de SaunA geUeeStt en Zueten.. .. ... o... ... '
(van áffu alcoholíca dus). Teruggekomen 1n miJn'honk
stond de Êoep nog voor me klaar met broodt netjes
ÍYlarie, 5.U. uit Éende 4 kr,larn ook nog even langs vÈol
e3n paar boterhammen, dit deed hij t?l vakBr hoor an
niat alleen bij ofisr Er zat ook nog lemand aan Êsn'
gi;" *órx verdËr uas dit perscon niet aanuezig' r
é |l;iCOug* zijn de meesten u;êer gaan z!,eÍnmen degenËn
liggen_pitten"
die nie! ÍT!Ëe u,aren hebbBn uaarechijnlijkgedaan.
Enkelen
ldee
ei4en
zijn
ieder
heeft
Des avonds
palen
B*n
naar
zijn
en
anderen
in
bietroiin
zijn ï"rezên
gseten
uit
braterpiets
de
op
qemaakt
hebben
ts
gssmqakt
"i[:a in de plae[sslijka bistro ulat ze6r goed
,e*Ët
tussendoor)
neeii, voor de LiefheËber. (kletl grapjehet
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