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Van de RedaktietaÍel.
Als Romario de Souza Faria
(aldus onze Evert vanuit
Emmen e.o.) de bal in de
eerste helft van de Wedstrijd
in de Champions Leaque
tegen Gothenburg breed legt
op Wim Kieft, dan wordt het
2-0 voor PSV. Als de grensrechter in de wedstrijd tussen Feyenoord en Spartak

Moskou wel

die beruchte

vlag in de hoogte steekt (en.

wie zei dat vroeger ook al
weer in Oldeboorn?i "als ik
vlag, fluit u!.) dan verliest
Feyenoord niet met 0-1. Als
Stanley Menzo de bal in de
wedstrijd tegen Auxerre wel
goed raakt, en Auxerre
scoort ook niet nog eens in
blessuretijd, dan speelt Ajax

gewoon 2-2. Als Oldeboorn 1
"gewoon even wint" van
Oosterlittens dan wint men
"gewoon" de eerste periodetitel. Wat ik hier maat mee wil
zeggen is dat winnen en verliezen in de sport zo ongelooflijk dicht bij elkaar kunnen liggen. Want wees nou
allemaal eens heel eerlijk
tegen jezelt. Wie rekende er
afgelopen zondag na de 1-1
in Oosterlittens nog op dat
de eerste periodetitel alsnog
werd binnengehaald. Toch
bleek ook nu weer dat voetbal absoluut niet voorspelbaar is, en het daardoor zo'n
leuk spelletje blijft. Jongens,
proficiat! Overigens hebben
we ook de eerste editie van

de
Dorpskrant
kunnen bewonde-

ren. Het geheel zag er
keurig verzorgd uit. Vanaf
deze kant wil ik dan ook alle
medewerkers veel succes
toewensen.
Piet.

P.s. lnmiddels is van bonds-

wegen vernomen dat het
doelsaldo niet bepalend is
voor het behalen van een
periodetitel.
Er word een beslissingswedstrijd tussen de Westhoek en
Oldeboorn vastgesteld.

Overzicht,

Heerenveen de bal met de hand
stopte en uithaalde. ledereen zag

dit geval van hands, alleen
Zondag 28 lebr. werd alles afgelast. De velden waren met een laag
sneeuw bedekt. Zondag 7 maarl

was voor Oldeboorn 1

een

belangrijke dag. Dit wat betreft de
periodetitel.
ovenrinning
moest dit Íeit waar maken, maar de
einduitslag 1-1 deed de Boarnsters

Een

alle moed verliezen, want

de

Westhoek moest in staat worden
geacht om thuis van Thor te winnen. ln angstige spanning afwachtend, kwam dan het bericht dat ook
die wedstrijd in een gelijkspel was
geeindígd, zodat dankzij een beter
doelsaldo de periodetitel, die recht
geeft op nacompetitie, toch nog
binnen was. Jongens van harte
gefeliciteerd. Oldeboorn 2 ontving

zeker niet tot de onmogelijkheden,
maar we wachten af. We rekenen

Progrumma. Voor komend weekend zie vorige clubblad. De wed-

Oldeboorn 2 ontvangt Wolvega 5,
een middenmoter. Dit mag geen
problemen opleveren en we verwachten dan ook dat beide punten
in Oldeboorn blijven. Ook de wed-

2 -

geweest.

Oldeboorn 3 heeft aan de uitwedstrijd tegen Heerenveen 6 niet veel
plezier beleefd. Wel werd er van
beide kanten leuk gevoetbatd. Ook

was op de leiding niks aan te mer-

ken, totdat een aanvaller

nen. Thuis werd het 3-3 tegen MKV
'29 5. Goed zo, en we weten het

struden

Blauwhuis 3. Gezien de einduitslag

is

Oldeboom een zwarc
maar om de Westhoek verder te
laten uitlopen, zal er gewonnen
dienen te worden. Het behoort

zijn: Blue Boys 1

-

Oldeboorn 1 14.00 uur. Oldeboorn

-

van

strijd van twee gelijke ploegen. Het
zal aan spanning niet ontbreken.
We gokken op een puntendeting.
Oldeboorn 4 heeft een vrijweek-

voor HVeen. Ondanks sterk protesteren van onze grensrechter
mocht H'veen (?) weer aftrappen.
Natuurlijk ontstond er irritatie op
het veld, maar met nog 10 min. te
spelen werd.er afgeblazen en kon
er gedouched worden. Oldeboorn
4 heeft ook z'n eerste punten bin-

zeker, er komen meer.

van 1-0 voor Johan en z'n mannen,
doet vermoeden dat het een span-

nende wedstrijd

de

scheidsrechter niet, en het was 2-1

weer een uitwedstrijd. Nu naar
Joure 8. Ook dit wordt een wed-

Langweer

2

11.00

uur.

Oldeholtpade 4 - Otdeboorn 3
10.00 uur. Oldeboorn 4 - WZS I
10.00 uur. Zondag 21 maart ont-

vangt Oldeboorn

1

Thor uit
Lippenhuizen, wat een spannende
partij kan worden. Willen de
Boarnsters in de kopgroep blijven,
moeten
winnen.
Oldeboorn 2 moet ook in Dronrijp
proberen weer twee punten te pakken. Een probleem hoeft het zeker

dan

ze

niet te zijn. Voor Oldeboorn
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end. Zondag 28 maart.
Westhoek

in

-

Í.

Oldeboorn

ieder geval op

1

puntje.

strijd Oldeboorn 3

tegen

Langweer 4 betekent een spannend partijtje voetbat. Daar in
Langweer met 1-2 gewonnen, wat
zeker niet betekent dat het een
makkie zal worden. We wachten

rustig

at.

Oldeboorn

4

heeft

wederom een vrij weekend.

Albert Nijholt.

3

ZONDAG2l MAART.
802 510 OLDEBOORN

1.

THOR 1 14.00 U. B.BOSMA

MAART.
818 589 DBONBIJP 3 - OLDEBOORN 2 10.30 U.
113 s45A/BCOMB.A1 -BLAUWHUTSAl 11.0OU.W.B.FOE- 821 2s7S.C.JOUBE8-OLDEBOORN312.30U.
KEMAOLD.
84 OLDEBOOHN 4VRIJ
218 579 /i/B COMB. 81 - ODV 81 9.30 U. M. DE VRIES íNIJBEETS)
ZATERDAG2TMAART.
ZATERDAG 13

331 6s0 DBACHTST.BOYS C7 - rVB COMB. C2 10.30

U.

410 O78O OLDEBOORN D1 -JUBBEGA D1 1O.OO U.
511 0928 SPORTVEREENT E1 .OLDEBOOBN E1 UITGE.
STELD!!!
541 1017 OLDEBOOBN E2 - DBACHTSTER BOYS E6 1 1.OO
U.

621 1137 TIJNJE F1 . OLDEBOOBN Fl 1O.OO U.
GAVC F3 - OLDEBOOBN F2 11.00 U.

654

ZONDAG ï4 MAART.

802 508 BLUE BOYS 1 -OLDEBOOBN 1 14.00 U. J. FABEB
818 591 OLDEBOORN 2 - LANGWEER 2 1 1.OO U. U. DE

JONG
821 257 OLDEHOLTPADE 4- OLDEBOOBN 3 1O.OO U.
840 311 oLDEBOOBN 4- WZS I 1o.OO U,

ZATERDAG 20 MAART,
113 ê\/B COMB. A1 VB|J
218 577 /l/B COMB. 81 - V EN V,68 81 9.30 U. (N!JB.)GEEN

SCH.

331 649 OEBTERP C2 - NACOMB. C210.OO

U.

4100778 OLDEEOORN D1 - WOLVEGA D1 1O.OO U.
s11 0923 oLDEBOORN E1 - S.C.S. E1 11.00 U.
541 1012 OLDEBOORN E2. AENGWIRDEN E212.OO U.
621 1128 GEFSLOOT F1 - OLDEBOORN Fl 1o.OO U.
OLDEBOOBN F2 NOG NIET BEKEND

113 s46 BAKHUTZEN A1 - /VB COMB. A1 11.00 U.

218

De

Voor
opgaaf,

/VB COMB. 81 VHIJ

331 653 A/B COMB. C2 - DRACHTST. BOYS Cs 9.30 U. NtJBEETS
410 OT79 HEEBEI.IVEEN D1 - OLDEBOORN D1 1O.OO U.
511 0927 OLDEBOOBN E1 . WASKEMEER El 11.00 U.
541 1015 HEEHENV. BOYS E6 . OLDEBOORN E2 10.30 U.
621 1132 OLDEBOORN F1 - IBNSUM F1 1O.OO U.
OLDEBOORN F2 NOG NIET BEKEND

ZONDAG2S IIAART.
802 511 DE WESTHOEK 1 . OLDEBOORN 1 14.00 U. J. EISMA
818 591 OLDEBOORN 2 - F.C. WOLVEGA 5 11.00 U. A. KOR.
THUIS
821 258 OLDEBOORN 3 - LANGWEEB 41O.OO U.
OLDEBOOHN 4 VRIJ.

840

ZAALVOETBALPROG RAMMA APOLLO ENGINEERI NG.
MAANDAG 15 MAART. UTINGEBADEELHAL AKKBUM.
019 APOLLO ENG. 1 . V EN V '68 1 21.30 U. A. KORTHUIS
MAANDAG 22 MAABT. UTINGERADEELHAL AKKHUM.
019 APOLLO ENG. 1 . AVANTI5 21.30 U. J.H. V. DIJK
MAANDAG 29 MAART. CAMMINGHAHAL LEEUWABDEN"
019 BIJ DE PUT 4 - APOLLO ENG. 1 19.00 U.
DENKT U WEER OM DE WEDSTRIJDVERSLA.
cEN ! ? ! ? ! ? ! ?? t? t? t? t? t? t? t ?
VOOR EVENTUELE AFGELASTINGEN KUNT U BELLEN NAAR
DE FVB INFO LIJN TEL. 058-5716Í5,

:

BELANGRIJKE DATA V.V. OLDEBOORN.
Zalerdag 3 april.
Gigantische BINGO AVOND met schitterende prijzen!!!!
Kantine v.v. Oldeboorn. Aanvang 20.00 uur. Komt Allen!!!
ledereen is welkom!!!!!
Vrijdag 30 april (Koninginnedag).
F1 pupillen toernooi in Surhuisterveen.
Vrijdag 21 mei.
Mediumpop te Oldeboorn.
Van 28 meit/m 19 juni.
Boarnsterhimtoernooi 1993 voor alle seniorenelftallen in de Gemeente
Boarnsterhim. Organisatie v.v. Oldeboorn.

Zaterdag 5 juni.
Seizoensafsluiting v.v. Oldeboorn met's avonds wederom een grote barbeque op het sportcomplex.
Tevens seizoensaÍsluiting voor de jefgd overdag (hierover later meer).

Vrijdag

lljuni.

,

D1 pupillen toernooi 's avonds v.v. Aengwirden (Tjalleberd).

Zaterdag 12 iuni.
IEZ pupillen toernooi v.v. Aengwirden (Tjalleberd)
F1/F2 pupillen toernooi v.v. Aengwirden.

DONATEUR WOR.
DEN VAN DE
V.V. OLDEBOORN?

Wilt u onze

vereniging
steunen, en daarbij tevens
ons clubblad ca. 15 keer
per jaar ontvangen? Wordt
dan donateur voor minimaal 25,-- per seizoen.
Hiervoor heeft
dan
de
tevens toegang
feestavonden e.d. U kunt
zich aanmelden bij onze
penningmeester Binne
Oosterbaan tel. 1768.

u

tot

MEDEDELING VOOR
ALLE KANTINE
MEDEWERKERS:

E1

juni.

Zaterdag 19
,
Finales Boarnsterhimtoernooi in Oldeboorn vanaf 12.00 u.

Vrijdag 20 augustus.
Oefenwedstrijd Donkerbroek 1 - Oldeboorn

1

Zondag 22 augustus.
Oefenwedstrijd Langweer 1 - Oldeboorn 1 14.00 u.
Oefenwedstrijd Donkerbroek 2 - Oldeboorn 2 10.30 u.
Woensdag 25 augustus.
Oefenwedstrijd ONB 3 - Oldeboorn 2 19.00 u.
Oefenwedstrijd Oldeboorn 1 - Sneek Hovis 3 19.00 u.

Dinsdag 31 augustus.
OeÍenwedstrijd Oldeboorn 2 - Black Boys 219.00 u.

Woensdag 1 sept.
Oefenwedstrijd Oldeboorn 1 - Surhuisterveen 1 19.00 u.
Wij wijzen U erop om ook de Mid Frieslander goed te lezen, aangezien wij
ook daarin regelmatig onze aktiviteiten en wedstrijdprogramma's publiceren!!!!!

De thermostaat in de kantine is al een paar keer verandert. Er zit nu enkel nog
een rood knopje waarmee
de verwarming in de kantine kan worden aan- en uitgeschakeld. Gelieve het
kaartje boven de thermostaat goed te lezen.

l

\Medstrijdverslagen
Langezwaag E1 - Oldeboorn E1

s.c. Joure 6 - Oldeboorn 2

Wij moesten 6 maart naar

Eigenlijk kunnen we dit verslag
ook "terug in de tijd" noemen. lk
moest in het archief (de rommelkast dus) duiken om het boven
water te halen, want deze wedstrijd werd vorig jaar gespeeld, nt.
op zondag 20 dec. 1992. Nu kan

te voetballen. Voor
de rust stonden we 3-0 achter.
Maar na de pauze maakten
Langezwaag nog 6 doelpunten
dus de eindstand is 9-0 voor
Langezwaag

Langezwaag.

ik merken dat ik aan de verkeerde
kant van de 25 zil, mijn geheugen
is ook niet alles meer. Maar goed,

Ronald Rodenburg.

Langweer4-Oldeboorn3

De winterstop zit erop voor de
lagere elftallen met als start direct
een zware opgave nl. de uitwedstrijd tegen Langweer 4. Dat de

-

prachtig complex en niet eens een

jongens er nog niet klaar voor
waren bleek wel uit het feit dat
slechts I jongens beschikbaar

Íatsoenlijke bal (volgens de
scheids). Old. begint dus met
overmacht te spelen. ln spelersaantal dan, want ondanks de

waren. Maar dit kon opgelost worden doordat het 4e vrij was, zodat
we toch nog met 11 man konden

Koemanschoten van Jelle lukt het
niet om, als na een halÍ uur de rest
komt aanÍietsen, met zeker 0-4

vertrekken, doordat Gerke en
Thomas en ook Pieter Ate zich
beschikbaar stelden. Jongens
nog bedankt. Na 1 minuut stilte in

acht te hebben genomen

ter
nagedachtenis aan het overlijden
van Hendrik z'n vader, tevens een

van de trouwste supporters van

ons derde, kon de

wedstrijd

beginnen. Het bleek at gauw dat
we met ons gehavende, doch niet
verzwakte 3e, zeker niet de min-

dere waren. Na wijfelen van de
goalie van Langweer was het
Gerke die daar dankbaar van proÍiteerde, 0-1. Tien minuten later
was het Klaas die oog in oog met

de keeper kwam en

beheerst

scoorde, 0-2. Dit was de ruststand. Ook na rust een getijkopgaande wedstrijd, tot 5 minuten
voor tijd bij treuzelen in de verdediging Langweer terug kon komen
tot 1-2. Dit betekende voor de

Boarnsters

nog 5

benauwde

minuten, maar in de stand kwam
geen verandering meer, zodat de
eerste puntjes binnen zijn.

Albert Nijholt.

genoeg geleuterd. Het was wat
een hilarische wedstrijd, want
alhoewel Joure zo'n grote plaats
is kwamen er toch maar 8 spelers
en een keeper opdraven. "Kat in,t
bakkie" zou je zo zeggen. En zo'n

'

voor te staan. Maar, zo'n 7 min.
voor rust is daar dan de bevrijdende goal van Dick W. Janco staat
ondertussen te springen om in het

veld te kunnen. ln de pauze vertrouwd hij mijtoe dat hrj rustig zat
beginnen door er eerst een in te
koppen. Als dat lukt moet ik echter
wel klaar staan met de waterzak

(z'n hersenscfrudding was

nog

niet echt over). Ze draaiden gezellige muziek in de kantine dus toen
wij (de supporters) na een lange
wandeling op het veld kwamen,
wat zagen wij? Met een pracht
aktie kopt Janco 0-2 erin! Eerst
had hij het nog niet in de gaten,
maar toen lachtte hij, toen hij mij 2
meter in het veld zag staan met de
waterzak. Maar het feest was niet
voorbij, Dick komt weer op gang
en weet er, geheel in solo, 0-3 van
te maken. Ook Joure laat bij vlagen van zich spreken. Ze missen

lde wordt getrakteerd op geet,
maar achteraÍ worden alle gele
kaarten met een "handje-schudden-met-de-scheids" ingetrokken
i.v.m. de Kertsgedachte. Weer
een overwinning voor het 2e dus!
Liz"

RES4-Oldeboorn2
Een maand voordat ik (dus eindelijk) deze verslagen schrijf, speetden ze in Bolsward. Nou speelden....Res vertoonde constant
Lemmer taÍerelen. Veel commen-

taar, veel overtredingen en een
slecht optredende scheids. Die
leek net een slechte leraar, steeds

waarsóuwen, niet schrijven (dus
ging het van kwaad tot erger). Op

een gegeven moment

waar-

schuwt hij nog een keer en inderdaad, de eerste die iets doet krijgt
geel. Net de man die de hete tijd
netjes speelde. Old. speett beter,
is steeds in balbezít. Dick had de

bal, zou moeten afgeven aan
Eeltje, maar dat duurt te lang.
Willem komt erbij, Dick passt
en...bots!!! Eeltje en Wiilem in de
bocht! RES bakt er echt niet veet

van, dus vragen wij maar's aan
hun vlagger op welke plaats ze

eigenlijk staan.

"Bovenaan

natuurlUk" zei hij. "We spelen jullie

toch weg, dat zie je". Wij kijken
elkaar eens aan en vragen ons aÍ

waar cle goals dan blijven.
Volgens ons is Old. stukken beter,
maar ach wat weten wij vrouwen
er nu van. Tegen het eind van de
wedstrUd raakt Sipke enorm
geblesseerd, maar hijspeeÍt door.
Zou ik het toch bijna vergeten! Na
10 min. in de tweede helft is er
een corner voor ons, Jan neemt
'm, Jentje is er bij, kopt, een
tegenstander staat in de goal, wil
ook koppen, maar een beetje verkeerd, 0-1! Aldus de eindstand.
Liz.

o.a. een gigantiscfie kans voor
een lege goal. Ondertussen krljgen Henk v.d. M. en een tegenstander geel na een klein botsin-

kie. Door een handsbal in

het

strafschopgebied krijgt Joure een

penalty, die er ingaat, 1-3! Ook

Oldeboorn 2 - Btauwhuis 3
Zondag

7

maart. Allereerst moet

t;t

ik nog vermelden dat 14febr. thuis
is gewonnen van Renado met 6-3.

Doelpuntenmakers waren: Dick
3x, Jelle, Willem en Jan. lk mocht
(weer) geen lang verslag maken,
dus; Qau kansen hielden ze elkaar
aardig in evenwicht. De verdediging was goed. ln de eerste helft
valt op dat de aanvallen van Old.
behoorlijk soft waren, terwijl die
van Bl.huis zeer snel waren. Die
waren er niet veel, maar als ze
doorbraken, dan ook niet flauw.
Old. mist accuratesse (Willem ziet
bijv. kans een goal te verprutsen
op 1 mtr. afstand, Piet volgt in z'n
voetsporen). Ook in deze wedstrijd is de buitenspelregel enorm
in opspraak. Hierdoor wordt gelukkig wel een doelpunt van Bl.huis
afgekeurd. De uithalen van zowel
Bl.huis als Old. halen niets uit.
Ruststand 0-0. Maar dan, Willem
aan de bal, pingelt 3 man voorbij
(wij houden ons hart vast) maar
dan blijkt dit heel goed bekeken,
want iedereen let op hem oÍ hij
gaat scoren, en niet op Henk.
Willem tikt dus de bal naar hem en
hijtikt hem binnen, 1-0! Dan is het
gebeurd met het mooie spel. Het
wordt ruwer, de scheids slechter.
Er worden twee gele kaarten uitgedeeld aan Bl.huis (wel terecht
overigens). Verdere kansen van
Old. worden gemist, hoewel ze

Einduitslagen Mid Fryslan Zaalvoetbaltoernooi
B-junioren.
10-16 3s-10

1. Warga 82
2. Warga 81

3. Oosterlittens

1

0-1 5

40-10

10-14 36-19
4. lrnsum 81
1 0-14 34-1 5
5. lrnsum 82
10-13 20-14
6. SDS B1
10-9 15-22
7. Oosterlittens 82
10-8 16-29
8. Akkrum 81
10-8 15-24
9. Akkrum 82
1A-6 13-27
10. IVBComb. 82
104 1 1-36
11. IVB Comb. 81
10-3 7-36
B'1

992-1 993"

D2
15-17 25-18
D3
15-16 36-27
D2
1s-1s 24-39
D2 5-11 15-28
. Oosterlittens D2 15-10 20-37
12. Blue Boys D1
15-10 20-42
13. lrnsum D1
15-1014-41
14. Oosterlittens D3 15-8 22-26
15. Akkrum D3
15-8 9-24
16. Warga D2
15-7 1141
7. lrnsum
8. SDS
9. SDS
10. Oldeboorn

1

11

E-pupillen.

E1
10-17 264
E1
10-17154
3. lrnsum E2
10-14 26-8
4. Oosterlittens E1 10-14 23-9
5. SDS E2
10-13 24-8
6. SDS E1
10-1224-1A
7. Oldeboorn E'l
10-7 6-10
8. SDS E3
10-512-28
9. Akkrum E2
1O4 4-26
10. Warga E1
104 4-3.1
11. Akkrum Ë3
10-3 4-30
'1.

C-junioren.

1

Akkrum

2.lrnsum

1. Akkrum C2
2. Akkrum C1
3. SDS C1
4. Warga C1
5. Oosterlittens C1

10-18 24-9
10-15 25-9
10-14 29-1 0
10-13 2s-12
1A-10 23-21
6. lrnsum C1
10-9 20-19
7. /r/B Comb. C1
10-9 15-26
8. lrnsum C2
10-8 11-14
9. Oosterlittens C2
10-8 18-26
10. /VBComb. C2
10-4 13-32
1 1. Warga C2
10-2 4-28

F-pupillen.

D-pupillen.

1. SDS F1
2. Oosterlittens F1
3. Oldeboorn F1

16-3172-10
16-2637-12
16-20 33-20

4. Oldeboorn F2
5. SDS F2
6. Blue Boys F1
7. lrnsum F1
8. Akkrum F1
9. Akkrum F2

16-18 14-1
16-17 29-23

1. Akkrum D1

15-26 38-'1 1
5-23 43-13
15-21 32-13

2. SDS D1
3. Oldeboom D1
4. Akkrum D2

15-2426-14

5. Oosterlittens D1

1

6. Warga D'l

1

5-1 I 50-20
15-18 28-22

1

16-1212-31

16-7 7-32

16,7

5-31

16-6 10-41

steeds Ílitsender

worden.
Conclusie; weer twee punten!

Liz.
P.S. Als de PTT mislukte telefoontjes wil gaan berekenen, gaat het
bestuur dan ook spelers berekenen die niet s-s-s-s-p-p-elen, maar

wel dou-dou-dou-douchen?

(Dit
moest ik van Jentje vragen, hoor).

Voordat we deze keer van start gaan met onze twee-wekelijkse fotorubriek, wil ik even weer
melden dat er weer Íoto's kunnen worden ingezonden. U krijgt gegarandeert uw Íoto's terug.
Gaarne inleveren op Benedictusstrjitte 3Íl of bij Jac. Knol b.v. (tussen 8.00 - 17.0C u.).
Dan nu onze foto van deze keer. Dit betreft de "Kabouterkliek'uit het seizoen 1982-1983. De
foto werd ingezonden door Pieter Poepjes.
Bovenste rij v.l.n.r. Jan de Jong (alweer), Dagmar Veneklaas, Nico Weggelaar, Pieter Ate
Kalsbeek, Harm Jan de Vries, Rinse v.d. Bij, Wim Noppert, Mario Brandinga, Joris van Praag,
Jikke Veenstra, Yntze Waringa.
Onderste rij v.l.n.r. Udo Dijkstra, Pieter Poepjes, Siete Veenstra, Henrico Veerman, Ëric v d.
Krieke en Harm ldzinga.

Uit de oude doos van...Koos.
fl-ekst S. Huísman)
De B-jun. brachten er in het seizoen 1979-80 maar heel weinig

Visser en H. Pasma. De leiding
was toevertrouwd aan W. Visser
en L Hemminga, die zo te zien

van terecht en wisten slechts twee
puntjes
bemachtigen. Hun
tegenstanders waren Olyphia,
Heerenveen 28, Heerenveense
Boys 28, Akkrum, Sport Vereent,

te

geen leden voor de bridgeclub
heeft weten te ronselen. De Epupillen moesten het opnemen
tegen Akkrum, Read Swart, Tijnje,

lrnsum, Tjonger

Langezwaag en Wolvega 38.
Leiders S. Teunissen en oudgediende J. Nieuwland, terwijlwe de
volgende spelersnamen ontdekten; E. v.d. Krieke, R. Veninga, J.
Stuiver, J. v.d. Wal, T. de Groot, R.
Tijsma, R. v.d. Veen, G. Heerma,
Henk Numan, J. Kroes, T. Jelsma,
J. de Boer en A. Spoelstra. Zelfs
een oefenwedstrijd tegen de C's
kon niet in winst worden omgezet

(0-0). Deze laatste ploeg kwam

uit 12 gespeelde wedstrijden.
Spelers waren in elk geval T.
Tigchelaar, J. Tijsma, R.J. de
Vegt, E. Zwaagstra, B. Eyzinga.
De resterende namen zijn moeilijk

,

ingedeeld nij
Boys
Heerenveen

Spelers waren o.a. Henk van Dijk,
Joh. Poepjes, G. van Kalsbeek, S.
Vink, R. Veltman, R. de Groot, J.
Visser, H. Dijkstra, J. Akkerman, J.

Brouwer, M. RoggendorÍ, B. de
Leeuw en F. Kleefstra. Tijdens de
Kerstvakantie werd aan een zaalvoetbaltoernooi in Drachten deelgenomen met als resultaat drie
overwinningen en een nederlaag.
De D-pupillen deden dat seizoen
prima mee en brachten het tot een
derde plaats in de eindstand. ln

een

competitie

met

Tijnje,

Wispolia, lrnsum, Akkrum, FFS,
Langezwaag en Oudehaske werden vijftien punten uit het vuur
gesleept. T. Poepjes was de onbetwiste topscorer met 22 doelpunten, waarvan 6 in een met 7-0

gewonnen wedstrijd

de

tegen

Tot
spelersgroep
behoorden verder J. Teunissen, J.

Akkrum.

de Graaf, O. v.d. Meulen,

S.

Visser, W. Veltman, T. v.d. Wal, S.
Oosterbaan, T. Roggendorf, Jan

Boys,

Langezwaag en FFS. De resultaten waren aanzienlijk beter dan in
voorgaande jaren en per 27 maart
bedroeg het puntentotaal reeds 1 1

iets beter voor de dag en had rond
de Paasdagen al zeven punten
verzameld en daar zouden in het
verdere verloop van de competitie
nog een aantal bijkomen. Dit alles
onder de bezielende leidíng van R.
Brouwer en G. Otter (r.). Men was
Udiros,
Heerenveense
2C,

2C, Wolvega 2C,
Langezwaag, Joure 3C, de
Sweach, Tijnje en Read Swart,

VAN DE
KANTINE COMMISSIE.

'

te achterhalen en zullen t.z.t. wel
weer opduiken. De leidingltraining

werd vezorgd door Jan de Jong
met assistentie van J. Tigchelaar.
ln het voorjaar ging T. v.d. Meer
zich met de training belasten en
kreeg de Jong de F-pupillen onder
zijn hoede. Deze kwamen dat jaar
voor de eerste keer in competitieverband uit. Zijvormden een poule
met GAVC 3 en 4, ONF 1 en 2,
Tijnje en Wispolia 1 en 2. De laatste wedstrijd moesten ze uit tegen
ONF spelen en hierbij ging het om
het kampioenschap. Het werd een
2-0 nederlaag en ze toonden zich
sportieve verliezers door de kampioenen bloemen aan te bieden.
Bij deze gelegenheid is waarschíjnlijk de foto gemaakt die enige tijd geleden in het clubblad is
gepubliceerd. Dat seizoen werd
voor het eerst met een jeugdbestuur gewerK en het bestond uit
W. Huisman (voozitter), J. Quarre
(secretaris) en Y. Blaauw.

Dan nog even een mede-

deling betreffende

de
Bingo avond. Deze wordt
gehouden op

ZATERDAG 3 APRIL 'S
AVONDS VANAF 20.30
UUR!!
Voor 1,-- per kaart maakt u
kans op een van de vele
prijzen waaronder een
elektrische citruspers, een
schalenset voor oven of
magnetron, een cd-rek en
meer.....De
hoofdprijs van deze avond
is een 8-pers. gourmetsteengrill set. Er worden 1O
ronden gespeeld. We
hopen
een grote
opkomst. Bij te geringe
deelname, zal dit de laatste Bingo avond zljn.

nog veel

op

Daarom.:.

KOMT ALLEN NAAR DE
KANTINE ZATERDAG 3

APRIL!!!!

Wordt vervolgd.

Trainigstijden jeugdelftallen v.v. Oldeboorn"
F2-pupillen dinsdag
F1 pupillen dinsdag
C1 junioren woensdag
D-pupillen woensdag
B-junioren donderdag
A-junioren donderdag

17.00-18,00
18.00-19.00
18.00-19.00
19.00-20.00
18.00-19.30
19.45-21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een proÍielschets van: een zeer gewaardeerde collega die helaas
van zijn knie meende een "puinbreker" te moeten maken, zodat we nog even in het ongewisse blijven of
hij ooit de "kicks" weer uit het vet zal halen. Nadeel hierbij is ook nog dat hij iedere maandagavond(nacht)
graag een "bridgekaartje" legt, zodat er weinig tijd overblijft voor de andere hobby's.

Naam:
Geboren:
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:
Beste boek:
Beste film:
Beste acteur en/of actrice:
Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste vrouw en/of man:
Favoriete club:
Favoriete speler:
Welke club wordt dit seizoen landskampioen:
Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Televisieprogramma:
Favoriete tv- presentator:
Kwalvan de
Favoriete
Favoriete
Favoriete
Favoriete andere
Onderschatte
Overschatte

Honkie
19-1-56
Oldeboorn 3
Oldeboorn 1en2
zolang de voorraad strekt

ja
geen leestype
Rocky
Monique v.d. Ven
Chinees
tennis
Anneke
Feijenoord
John de WolÍ
Feyenoord
Henk W. v.d. Krieke
iedereen doet zijn best
ln de Vlaamsche pot

tv:
radiozender:
diskjockey:
muziek:
sport:
voetballer:
voetballer:
Hoogtepunt:
Dieptepunt:
Beste krant/tijdschrift:
Slechtste krant/tijdschrift:
Een hekel aan:
Bewondering voor:
Kwalvan de voetballerij:

Jos Brink
Radio 10 Gold
Tom Mulder
Demis Roussos
tennis
ikzell
Jan de Jong
teveel om op te noemen
geen
Leeuwarder Courant
Prive
zeuren
penningmeester van de v.v. Oldeboorn
hou ik voor mezelf

Wie zou je weleens willen ontmoeten:
wie nodig je niet uit op je

geen idee "laat ze maarkomen,'

verjaardag:

Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn: Hein Akkerman
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: ga zo maar door, het bestuur doet zijn best
Voetbal
leuk

is:

Wat je verder altijd al kwijt wou:

alle spelers veel succes

