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GoloÍon.
" De Zwart Witten

" dubblad van de voetbalvereninging

Oldeboorn, verschijnt eenmaal per twee
weken in een oplage van 250 exemplaren.
Redaktie : Piet Tijsma
Drukwerk : lt Printh0s
vaste medewerkers:
Albert Nijholt en Sjieuwe Huisman

Van de RedaktietaÍel.
ls het straks afgelopen met een dertigjarige traditie? Dat is de vraag die
ons als verenigtng
vereniging momenteel nogal
noga bezig houdt. Wat
wat gaat er namelijk
namèlilk binnenkort gebeuren. Halverwege de maand februari zalbij een ieder de nieuwe
dorpskranf doq dg bus glijden. Deze zal op initiatieÍ van dè middenstand in ons dorp
en het Plaatselijk Belang worden uitgegeven. Ons is als vereniging destijds ook de vraag
gesteld of wij bereid waren hieraan onze medewerking te verlenen. Toen echter hebben we
als bestuur van de v.v. Oldeboorn in eerste instantie besloten om toch bovenstaande traditie trachten voort te zetten. Ook mede gezien het feit dat wij als clubblad van de v.v.
Oldeboorn pretenderen "up to date" te zijn en een keer per twe-e weken uit te komen voor
onze leden en donateurs. Binnen ons clubblad is er nl. de mogelijkheid tot het plaatsen van
z.aken die speciÍiek onze club aangaan. Hierbij denk ik aan hét weOstrijdprogramma, standqn, rye_{strijdverslagen, kantineaktiviteiten en uiteraard niet te vergetén de legendarische
rubriek "Uit de oude doos van...Koos". Het overgrote deelvan deze mededelingén zullen wij
niet kunnen plaatsen in de nieuwe dorpskrant. De andere kant van de medaille is echter hei
overbekende "kostenplaatje". Met andere woorden is het straks met het uitkomen van de
dorpskrant voor ons als vereniging nog wel haalbaar om voor onze leden en donateurs iedere twee weken een clubblad te verzorgen? Kortom, vragen genoeg, en wijzullen als bestuur
deze week hierover dan ook gaan "brainstormen" in een bestuursvergádering. Wij staan
overigens open voor eventuele suggesties vanaf de kant van onze lèden, dónateurs en
adverteerders etc. Het is echter welzo dat wij in ieder gevaldit seizoen het clubblad nog op
de oude manier zullen blijven uitbrengen. Jullie horen nog van ons. Veel leesplezier maar
weer toegewenst, en tot over twee weken.

\

Piet.
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MEDEDELING WINï'ERSTOP DIVERSE ELFTALLEN.
1: 27-12-92 Um 1 0-1 -1 993
2: idem
3: 7-12-92 Vm 31-1-93
4: idem
A-junioren: idem
B-junioren
29-11-92 Vm 28-2-93
C-junioren: idem
D-pupillen: idem
E-pupillen: idem
F-pupillen: idem
Oldeboorn
Oldeboorn
Oldeboorn
Oldeboorn

Bedankt!

!

Het bestuur van de v.v.-Oldeboorn
bedankt alle medewerkers die mee
hebben geholpen om de oliebollenaktie tot een succes brengen.
Uiteraard ook alle kopers nog
bedankt. Ook de mensen die alleen
een donatie aan de club schonken.
ledereen hartelijk bedankt. Het was
geweldig.

te

OPROEP VOOR ONZE SCHAATS.
LIEFHEBBERS!!!!
Tijdens de korte, maar zeer krachtige,
schaatsperiode aan het begin van dit jaar zijn
er op de ijsbaan de nodige kledingstukken blijven liggen. Deze kledingstukken zijn in bewaring genomen door B. Brandinga
Swettebuorren 26 tel. 1699. Dus mocht u iets 'j
zijn kwijtgeraakt tijdens het schaatsen op de
ijsbaan, dan kunt u contact opnemen met
bovenstaande persoon.

SCHUTJASSEN V.V. OLDEBOORN OM DE BEIíER
BIJ
HOTEL GOERRES.

VRIJDAG 5 FEBRUARI
IS HET DAN WEER ZOVER.
ONZE JAARLIJKSE TRADITIONELE SCHUTJASAVOND OM
DE BEKER ZAL DAN WEDEROM PLAATSVINDEN.
DIT KEER ECHTER NIET IN DE KANTINE,
MAAR OM 2O.OO UUR BIJ HOTEL GOERRES.
DUS KOMT ALLEN!!!!
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op de Íoto zien we de Goedheiligman in het seizoen 1980-1g41 op bezoek
bij onze f-pupilen oftewel de legendarische "Kabouterkliek". op deze Íoto zien we op de
achterste ril v.t.n.r. wetse
Huisman, Eeltjev.d. woude, Hansv.d. Krieke, Sinterklaas, JancoVoolstra,
DirkJan Tamminga,

Jan
("halve liter") de Jong (trainer).
Op voorste rij v.l.n.r' Jelle Henk Hofstra, Jan Peter van Steinvoorn, Durk pier
de Vries, Johannes
Poepjes, Arjen Pier Veenstra, Cor Brandinga, Ellert Quarree en
Sietse de Jong en uitáraard twee
Zwarïe Pieten. Deze Íoto werd ingezonden door pieter poepjes.

<0n.

./e

Rood Geel 2 - Apollo Eng.

1

Op woensdag 16 dec. vertrokken we om 21.00
u. richting Leeuwarden om daar tegen Rood
Geelaan te treden. Eenmaalaangekomen gingen we ons aankleden en na de warming up
begonnen we aan de wedstrijd. Algauw bleek
dat dit een sterke tegenstander was. Men wist
voor de rust de stand naar 4-0 te tillen. Na de
rust probeerden we wat aan de stand de doen,
maar het wou niet lukken. Bij Rood Geel wel.
Tot drie minuten voor het einde wist men de
stand op 9-0 te brengen. Wij brachten de stand
terug naar 9-2. Maar uiteindelijk bepaalde
Rood Geel de eindstand op maar liefst 10-1.

De schrijver van bovenstaande verslagen is
niet bekend.

Apollo Eng. 1 - Blauw Wit'34 z
Maandag 4 januari vertrokken we om 21.00 u.
richting Akkrum zonder keeper. Die vertoefde
nog op de ijsbaan. Na die te hebben opgehaald, konden we ons omkleden. Al gauw bleek
de tegenstander geen wissels te hebben. Het
was Apollo dat de eerste goal maakte en wel
door Marinus Dam die de bal keihard via de
onderkant lat erin knlade. Blauw Wit deed wat
terug en maakte 1-1. De kansen gingen wat
over en weer, maar het was weer Marinus die
2-1 scoorde. Na even niet opletten scoorde
Blauw Wit 2-2. Toen was het rust. We begonnen weer voortvarend in de tweede helft. Door
twee doelpunten van Binne Oosterbaan werd
het 4-2. Toen leek alles gelopen koers. Henk
v.d. Meuelen wist de stand vanuit een voorzet
vanuit de hoek naar 5-2 te brengen. Na de
aftrap veroverden wij de bal snel en Marinus
scoorde 6-2. Dat was nog niet genoeg Binne
scoorde 7-2. Dit was tevens de'eindstand.

I

ndeli ng voorjaarsreeks

A-jun./Oldeboorn 3/Oldeboorn 4.
(rest volgt waarschijnlijk in het volgende nummer. Was nog niet bekend).

A/B Combinatie Al 3E KLASSE B (113)
01 0093 oNS A2
10.30 u.
02 0101 QVC A1
12.15 U.
03 0006 BAKHUTZEN
11.00 U,
04 OO13 BLAUWHUIS
9.OO U.
06 0302 r\/B coMBtNATtE A1 11.00 U.

A1
A1

oLDEBOORN 3 4E KLASSE C (821)
01 OO89 OLDEHOLTPADE
1O.OO U.
02 0088 oLDEBOORN
10.00 u.
03 0069 s.c. JoURE
12.30 U.
04 OO71 LANGWEER
1 1 .30 U.
05 OO59 HEERENVEEN
1O.OO U"
06 0001 AKKRUM
10.00 u.

4

3
8
4
6

4

oLDEBOORN 4 4E KLASSE V (S40)
01 0080 MKV'29
10.00 u.
02 OOO2 ANJUM 6
12.00 u.
03 O14O WARGA 5
10.00 u.
04 0147 WZS 8
12.00 u.
06 0088 oLDEBOORN
10.00 u.
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Gerke van Kalsbeek.
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Uit de oude doos van....Koos.
(Tekst: S. Huisman)

Oldeboorn 4 ging het seizoen 1979-'80 bijzonder slecht uit de startblokken en pas na vier
wedstrijden wist men het eerste puntje te
bemachtigen. Leider/speler Nijholt moest
nogal eens een beroep doen op zaterdagspelers om elke week elf man in het veld te krijgen
en een enkele keer kwam het voor dat men
slechts met negen man speelde. Na een paarwedstrijden vond er een wisseling van de
wacht plaats en werd S. Visser leider/speler,
na er inmiddels ook aleen schorsing van twee
wedstrijden te hebben opzitten. ln de persoon
van W. Kuik diende zich een nieuwe speler
aan en een poosje later maakte Lammert
Visser een overstapje van het zaterdag naar
het zondagvoetbal. In Íebruarizou laatstgenoemde bijeen verkeersongevalom het leven
komen. We schreven inmiddels november
toen men het ook in Gorredijk niet kon bolwerken en met 4-1 het schip inging, mede doordat
J. Tigchelaar "een aantal keren nuiver over de
bal heen woudde" volgens het verslag van l.
Hemminga. Met o.a. D. Venema en B.
Hoekstra in de gelederen een week later eindelijk de eerste overwinning. Tjonger Boys 4
ging op het eigen "bouwland" met 2-5 ten .
onder. Ook de thuiswedstrijd tegen deze
tegenstander leverde geen problemen op,
want nu werd het 5-0. Per 27 maartbedroeg
het puntentotaal 9 en dit na 13 gespeelde
wedstrijden. Het betekende de voorlaatste
plaats op de ranglijst. ln het verdere verloop
van de competitie werden er in ieder geval nog
punten behaald tegen Blue Boys 3 (3-3) en
Gorredijk 4 (4-2). Nog niet genoemde spelers
waren verder K. Wiersma, A. v.d. Meulen,
Louw Visser, Y. Blaauw (aanvoerder), H.
Brander, C. de Boer, J. Veltman, Tj. Meester,
K. Jelsma en P. Smit.
Het Zm. wist voor de aanvang van het seizoen
een oefenwedstrijd tegen Akkrum Zm, met4-0
te winnen, terwijltegen een elftalvan
Broekster Boys met 2-3werd verloren. De
tweede klasse bleek voor deze heren toch iets
te hoog gegrepen en men moest soms Íorse
nederlagen incasseren. Tegen Tijnje was men

echter zeer dichtbij een overwinning, maar
een 5-3 voorsprong werd in de allerlaatste
seconde uit handen gegeven en R. Dam ging
op weg naar de kleedkamer nog op de bon. ln
deze wedstrijd zag W. Visser kans om een
aftrap vanuit de middencirkel in een keer om te
zetten in een doelpunt. Houtigehage presteerde het om in Oldeboorn een aanvankelijke 3-0
achterstand alsnog in een 3-4 overwinning om
te buigen, ln maart werd een tweede punt uit
het vuur gesleept door in Gerkesklooster met
0-0 gelijk te spelen. Een "tussendoortje" tegen
de SweachZm.leverde wel de volle winst op
(4-3). Ook TFS was niet te beroerd om
Oldeboorn een puntje te schenken en bleef
zodoende als voorlaatste zeven punten voorsprong behouden. Een vierde gelijkspelwerd
behaald in de thuiswedstrijd tegen ODV.
Eastermar, Rottevalle, ASC, GrifÍioen,
Haulerwijkse Boys en Harkema waren de overige tegenstanders. Jan v.d. Veen was het
zoveelste jaar leider en de volgende spelers
kwamen we nog tegen;J. v.d. Meer, G.
Numan, F. v.d. Meulen, U. Nijholt, D. Numan,
K. v.d. Velde, J. Quarree, Joh. van Kalsbeek,
R. Eyzenga, W. van Kalsbeek, P. de Vries, Tj.
Neuenschwander, Th. Flomkema en J. Zijlstra.
Oldeboorn 1A moest het opnemen tegen de
Sweach, Haulerwijkse Boys, Drachtster Boys
5A, it Fean 2A, ASC 2A en Elsloo. W.
Veenstra en H. van Dijk waren de leiders en
deze laatste verzorgde ook de training, evenals die van de overige jeugdelftallen, behalve
de allerjongsten. Ook kon men nog een keer in
de week o.l.v. de hoofdtrainer oefenen. Arjen
Veenstra fungeerde als mascotte en men was
redelijk succesvol, want na zes wedstrijden
waren er reeds zeven punten behaald. ln
maart ging een oefenwedstrijd tegen het hoger
spelende Akkrum met 5-3 verloren en verslaggever H.W. v.d. Krieke weet deze nederlaag
aan de speelduur van2x40 minuten die voor
Akkrum normaalwas. Wat de competitie
betreft, stond men per 27 maarlnog steeds op
de derde plaats op de ranglijst. Het strafbankje
deed dat seizoen zijn intrede en diverse
Oldeboorn-spelers mochten daar uiteraard
mee kennis maken. Vriendschappelijk werd er
ook gespeeld in lrnsum ter gelegenheid van

'.,

Avanti 5 - Apollo Eng. 1

de openning van het nieuwe veld aldaar met
als resultaal2-2.ln een van de laatste wedstrijden van dat seizoen werd in Elsloo nog
eens flink uitgehaald door met 0-6 te winnen.
Vanwege het noodweer werd er een extra
pauze ingelast. Uit het verslag van D.
Bethlehem blijkt dat J. Meester de topscorerslijst aanvoerde en dat men nog chaufeeurs
zocht voor eventuele deelname aan een toernooi in Genemuiden. O.a. de volgende "sterren" kwamen verder nog voor 1A uit; P. Heida,
G. Visser, R. Huitema, J. Bethlehem, J.
Dijkstra, H. Stoker, J. v.d. Woude, H. Numan,
H. Oosterbaan, J. Otter, H. Vink en Ti. Ypma.

Woensdag 2 dec. vertrokken we 21.00 u. richting Stiens om daar tegen het plaatselijke
Avanti aan te treden. Na de warming up begonnen wij aan de wedstrijd. Al met alwas het een
gelijkopgaande wedstrijd. Maar het was de
thuisploeg die verandering op het scorebord
bracht, 1-0. Al gauw werd het 3-0. Voor rust
kwamen wij nog terug tot 3-1. ln de tweede helft
probeerden we aansluiting te krijgen, maar het
wou niet lukken. Het was de thuisploeg die
scoorde,4-1. Wij mochten aftrappen en gingen
in de aanval en scoorden4-2. De thuisclub wist
de stand tot een 5-2 eindstand te brengen.

Wordt vervolgd.

BELI\NGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORI\I.
Vrijdag 5 februari.
Schutjassen v.v. Oldeboorn om de beker. Aanvang 2O .00 uur.
HO(IEL GOERRES.
Zondag 14 maart.
partners
van orve.leden en donateurs vanaf 20.00 u. in de kantiLady's Nightvoor de
ne v.v. Oldeboorn.
Zaterdag 4 april.
Bingo avond voor leden en donateurs v.v. Oldeboorn. Kantine v.v. Oldeboonl. Aan'n'ang
2O.OO u.
7-aterdag22 mei.
Seizoensafsluitingjeugd overdag (hierover later meer). 's avonds barbeque vanaf 20.00
u. op het sportcomplexv.v. Oldeboorn.
Zaterdag 19 juni.
Finales Boarnsterhimtoernooi in Oldeboorn vanaf 12.00 u.

Vrijdag 3O april.
.Fl -pup. toernooi Surhuisterveen.
rWoensdag

Oefenwedstrijd Oldeboorn

I sept.

I - Surhuisterveen 19.00 u.

rWij wijzen U erop om ook de Mid Frieslander goed te lezen, aangezien wij ook
regelmati g orrze aktiviteiten en wedstrij dprogramma' s public eren ! ! ! ! !

B

daarin

Apollo Eng.

1 - GAVC 7

Maandag 1 1 januari vertrokken we om 21.45 u.
richting Akkrum om tegen GAVC te voetballen.
Eenmaalaangekomen gingen we ons aankleden. Wij hadden het beste van het spel hetgeen
na 8 minuten resulteerde in een doelpunt van
Binne Oosterbaan. GAVC kreeg een paar
kansjes, maar daar was Marinus weer, 2-0.
Tevens de ruststand. Na de rust gingen we er
fel tegenaan wat leidde tot een doelpunt van
Anne Jan Hoekstra. Deze speler maakte ook 40 uit een assist van Janco v.d. Heide. Later
zouden de gasten nog een keer scoren, zodat
de eindstand 4-1 werd.

(D(DO@'D
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Gerke van Kalsbeek.

\r

./)

-<:'-"='---,

-

o6006@o

rnerkwaardig "schepsel"
Op deze zien we wel een heel merkwaardig "schepsel" . Deze foto werd genomen tijdens het
"Zwerversfeest" van de v.v. Oldeboorn afgelopen jaar (18 dec. 1992). De latere prijswinnaar ligt
hier zijn roes uit te slapen. ls dit nou symbolisch voor het "wakkere bestuur"?l Deze foto werd
gemaakt door een collega zwerfster.

ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van: Een jeugdlid die deel uit maakt van
het zeer succesvolle

team dat in de najaarsreeks beslag wist te leggen op de eerste plaats in de eindstand van de competitie.

Naam:
Geboren:
Speelt in:

Bouke Paul Kleefstra

elftalspeelje:
Waar speelje het liefst:
Mooiste boek:
Mooiste tv programma:
Slechtste tv programma:
Mooiste muziek:

middenveld

10 mei 1985
F1

Op welke plaats in het

voorhoede
Vader mag ik mee
The Teenage Hero Turtles

Black Beauty
Mannekoor Karrespoor met Mooi Man

Slechtste muziek:

liefst:
Leukste speelgoed:
Op welke school zilje:
Leukste vak op school:
Minst leuke vak op school:
Beste voetballer:

Wat eet je.het

Patat

bal (voetbal)
de Finne
tekenen
rekenen
Dennis BergkamP

Slechtste voetballer:
Beste

voetbalclub:

Nederlands elftal

Slechtste voetbalclub:
Welke andere sporten doe

je:

gym, straks tennis

Hobby's:

voetbal

meest:
Wat wilje later worden:

van "Mem en Heit"

Van wie hou je het

Komen je vader en moeder vaak bij het

politie of voetballer

voetballeni

ia

Wie vind je de beste trainer:

Wie mag er niet op je verjaardag komen:
Heb je

huisdieren:

poes, hond, cavia, konijn

veldvoetbal:
Wie is de beste speler van Oldeboorn:
Waar heb je een hekel aan:
Wie zou je wel eens willen ontmoeten:
Wat is leuker; zaalvoetbal of

10

veldvoetbal
us Heit

school
Dennis Bergkamp

ZONDAG 24 JANUARI.
oLDEBOORN 1 , HEERENVEEN 2 14.00 U. (OEFENWEDSTRIJD)
ZONDAG 31 JANUARI
OLDEBOORN 1 VRIJ
818 590 OLDEBOORN 2 . LEMMER BENTEX 4

1 1 .OO

U.

ZATERDAG 6 FEBRUARI.
113 y7 A/B COMBTNATTE A1 - BAKHUTZEN A1 11.00 U. D.ZETLMAKER
(TERRETN OLDEBOORN)
ZONDAG 7 FEBRUARI.
802 511 OLDEBOORN 1 . SPORTVEREENT 1 14,00 U. J. DE GROOT
818 592 RES 4 - OLDEBOORN 214.30 U.
821 257 LANGWEER 4. OLDEBOORN 3 11.30 U.
840 31 1 OLDEBOORN 4 - WARGA 5 1O.OO U.
ZATERDAG 13 FEBRUARI.
113 546 ONS M- NB COMBTNATTE A1 10.30 U. J. V.D. HE|DE

-\\<

o

ZONDAG 14 FEBRUARI.
802 509 ODV 1 . OLDEBOORN 1 14.00 U. B. BOSMA
818 591 OLDEBOORN 2. RENADO 412.00 U. M.R. WIJNGAARD
821 258 OLDEBOORN 3 - HEERENVEEN 6 1O.OO U.
840 310 MKV',29 5 - OLDEBOORN 4 12.Í5 U.

ZAALVOETBALPROGRAM MA APOLLO ENG I NEERI NG.
WOENSD AG 27 JAN. FRI ESLAN DHAL LEEUWARDEN.
019 M.K.V. ',298- APOLLO ENG. 1 19.40 U.

vertrek:19.00 uur

DINSDAG 9 FEBR. ROELENGAHAL MENALDUM.
019 FOARUT2. APOLLO ENG. 12O.45U.

vertrek:19.45 uur

MAANDAG 22 FEBR. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
019 APOLLO ENG. 1 . MKV '29 821.30 U. A. CARTON

vertrek:21.00 uur
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VOOR EVENTUELE AFGELASTINGEN KUNT U BELLEN NAAR DE FVB INFO LIJN TEL.
058-671615.
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