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Van de RedaktietaÍel.
De vakanties lopen ten einde,
en het voetbalseizoen staat, oÍ
men dit nu wiloÍ niet, alweer
op de stoep (helaas stond ook
het inbrekersgilde deze zomer
bijons op de stoep...). Een seizoen ook waarin we met een
zeer groot aantal vrijwilligers
weer zullen trachten om het
binnen en buiten de lijnen zo
goed mogelijk te laten verlopen. Een heuglijk Íeit is misschien ook weldat we met ons
clubblad op dezelfde voet zullen doorgaan, hetgeen inhoudt
dat er weer de nodige copy
kan worden ingeleverd op het
nieuwe adres S. de Grootstr.
26. Overigens heeft er zich
nog niemand bereid gevonden
om het overzicht (wat Albert
Nijholt altijd keurig verzorgde)
voor zijnlhaar rekening te
nemen. Dus wie...? Hopelijk
weet ook Koos de weg naar
het nieuwe adres te vinden,
zodat we ook van het wel en
wee binnen onze vereniging in
het verleden op de hoogte blijven. Van het competitiefront
kunnen we meedelen dat er bij

onze jeugd bijna een recorddeelname aan de competitie
is, nl. 9 elf/zeventallen. Ook de
samenwerking met Nijbeets
(FfB Combinatie) werd gecontinueerd. Daartegenover staat
wel het heelerg krappe aantal
spelers die bij de senioren
moeten zorgen dat er iedere
week 4 elftallen volledig de wei
in kunnen. Hierbijdan ook
nogmaals een oproep aan een
ieder die op zondag de spieren
wel eens lekker wil losmaken
binnen de krijtlijnen, want voetbal is en blijft een gezellige
teamsport, waarin niet altijd
het resultaat voorop hoeft te
staan.
Zo, het eerste voorwoord is er
weer uit en wens ik iedereen
weer een gezellig en sportief
voetbalseizoen toe, maar vooralvoor diegene die daar
behoefte aan heeÍt (en die zijn
er kennelijk nog genoeg) plezierige en dorstige feestdagen.
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SELECTIE OLDEBOORN 1.
1. S. Bergsma
2. A. Faber
3. H. Hartmans
4. S. Oosterbaan
5. J. Poepjes
6. G. Reitsma
7. J. Tijsma
8. S.W. de Vries
9. J. Voolstra
10. S. Veenstra
11. H. Veerman
12. W. van Kalsbeek
13. H. v.d. Meulen
14. S. Vink
15. R. van Warmerdam
16. M. Dam
17.8. v.d. Woude

Trainer Jan v.d. Berg
Leider Harm Oosterbaan

OLDEBOORN 2.
1. J. Akkerman
2. R. Jelsma
3. J. Meester

4. Y. Sinnema
5. J. Wierda
6. D. Westerhoven
7. B. Oosterbaan
8. P. Tijsma
9. G. van Kalsbeek
10. Atu. otd. 1
11. Atu. Old. 1
12. AÍv. Old. 1
13. Atu. Old. 1
Leider Johan Fokkema

-

ballen voor Oldeboorn
1 voor het aÍgelopen
seizoen werden
geschonken door de
volgende bedrijven:

1. J. v.d. Woude
2. J. Bethlehem
3. H. v.d. Krieke
4. E. Quarree
5. A. Spoelstra
6. W. Vink
7. H. Vink
8. F. Spoelstra
9. S. de Roos
10. J. Witteveen
11. H. Eizema
12. R. Tijsma
13. T. Voolstra
14. J. Poepjes

Jac. Knol b.v. Oldeboorn
Cora Automatisering
Oldeboorn
it PrinthOs Oldeboorn
Handelsmij Kalsbeek

Oldeboornflijnje
Y. Rodenburg Oldeboorn
Agronews Oldeboorn
Sterk Heiwerken b.v.

Leider Marcel
Veerman/Henk Vink
OLDEBOORN 4.
1. K. Akkermans
2. J. Brouwer
3. C. Kalsbeek
4. M. Kleefstra
5. T. Meester
6. M. v.d. Meulen
7. H. Nieuwland
8. U. Nijholt
9. D. Valk
1 0. S. Jager
11. K. v.d. Velde
12. J. de Jong
13. J. de Boer
14. B. Haspels

Leider Albert Nijholt

Wedstriidballen seizoen
1 es2-1 ee3.De wedstriid-

Drachten
Blankhout Houtrei nigers
Drachten
Jeca Transport Oldeboorn
Apollo Engineering
Oldeboorn
de Jager Super Oldeboorn
Deze bedrijven willen wii
hartelijk bedanken.

Wilt u komend seizoen
ook een wedstrijdbal
schenken dan kunt u contact opnemen met onze
voorzitter tel. 1788 0Í de
wedstr. secr. tel. 1807.

Éftr
kà+

OPROEP AAN

ALI."E

Hierbij worden alle vrijwilligers die dit seizoen
gaan meehelpen in de kantine uitgenodigd
DONDERDAG 2 SEPT. A.S. OM 20,.p0 UUR
voor een bijeenkomst in de KANTINE van de
v.v. Oldeboorn.
Wij rekenen op jullie komst!
De kantinecommissie.
SAI,IENSTELLING BESTUUR SEIZOEN
Voorzitter.Ton n ie R ijskam p
tel. 1788
(tevens reclamezaken)
Secretaris. : Kees v.d. Velde
tel. 1799
Penningmeester:
Binne Oosterbaan tel. 1768
(tevens ledenad m inistratie
en kantine zaken)

I993-I994.

Jeugdbestuur.

Kantinecommissie.

Voorzitter:Geert Beimin
tel. 1876

Froukje Fokkema
tel. 1667
Catharina Bethlehem.
tel. 1921
Wendy Tijsma
.tel. 1807

Secretaris:Sipke Vink
te\.1294
Penningmeester:
Jelle Wierda

Wedstr. secr:Piet Tijsma
tel. 1807
(tevens redaktie clubblad)

Onderhoudscommissie
Haaye v.d. Heide tel. 1525

"CLUB VAN

100"

"CLUB VAN

Draagt u onze club ook een
warm hart toe? Dan is er nu
de mogelijkheid om alleen of
met meerdere personen
onze club te steunen d.m.v.
de "GLUB VAN 100". Dit
houdt dat u per seizoen
100,-- stort aan de vereniging v.v. Oldeboorn. De

/

100" "CLUB VAN 100" "CLUB VAN 100"

"sponsors" worden vermeld
op een speciaal daarvoor
aan te leggen "mededelingenbord" in de kantine. Ook
is het mogelijk om onder
een andere naam te worden
vermeld op dit bord (dit is
volledig aan de "sponsor").
Met het "sponsorgeld" zul-

len aktiviteiten en materialen
etc. t.b.v. de vereniging worden bekostigd. Dus neem
contact op met onze penningmeester Binne
Oosterbaan tel. 1768 en
steun onze vereniging op
een originele manier!!!

BELANGRIJKE DATA
V.V. OLDEBOORN.
Vrijdag 20 augustus.
OeÍenwedstrijd Oldeboorn 1 - Frisia 3 19.30

WE ARETHE OHAMPIONS!
Hier volgt een verslag van het kam-

u.

Zondag 22 augustus.
Oefenwedstrijd Langweer 1 - Oldeboorn 1 14.00 u.
Oefenwedstrijd Donkerbroek 2 - Oldeboorn210.30 u.

Woensdag 25 augustus.
oefenwedstrijd oNB 3 - Oldeboorn219.00 u.
Oefenwedstrijd Oldeboorn 1 - Sneek Hovis 3 19.00

y'VB Comb. C2, We
begonnen het seizoen zonder een
echte keeper, maar we kregen er
wel een speler van de D's bij, Bart.
De eerste wedstrijd speelden we ;.tit
tegen Drachtster Boys C7. Al snel
werd het 1-0 door een doelpunt van
Jelger. Even later maakte lrwan er
2-0 van. En toen kwam het kwartierlje van Erik Sonneveld, driemaal
zette lrwan hem voor een leeg doel
en driemaal sc€orde Erik. De ruststand was 5-0. Na de rust kwam er
een andere keeper op goal, die liet
er meteen 1 gaan, 5-1 . Maar daarna was het weer de /VB Comb, dat
de meeste kansen kreeg, hiervan
werden er twee benut door Wietse.
Eindstand 7-1. De week erna sPeelden we uit tegen Oerterp C2. ln de
eerste helÍt gebeurde er maar weinig en de ruststand was dan ook 0'
0. Na rust scoorde Wietse eindelijk
1-0. ln de laatste minuut werd het
nog 1-1. Maar iedereen was met dit
puntje weltevreden. De derde wed'
strijd was onze eerste thuiswedstrijd tegen Drachtster Boys C5. Dit
was de eerste wedstrijd van onze
nieuwe keeper Rienk v.d. Velde. Na
een 1-0 acfiterstand bij rust maakten lwan en Wietse er 2-1van.
Even later belandde een voorzet 4
van Jelger op het hooÍd van een
verdediger van Dr. Boys en deze'

pioenselftalvan

u.

Dinsdag 31 augustus.
OeÍenwedstrijd Oldeboorn 2 - Black Boys 2 19.00 u.

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

1
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Eerste training maandag 16 aug, 20'00 uur.
Tweede training woensdag 18 aug. 20.00 uur'
Daarna weer op dinsdag- en vriidagavond om 20.00
uur.

Woensdagavond 20.00 uur. Eerste training woensdag
1 8 auq,

A-JUN|OR El.t A/B COMB|NAT| E.

ïfainlng: Donderdag van 19.00 u. - 20.30 u. te Oldeboorn.
1e training op 2 september.

O,eÍeÉWedstriiden:
1. Woensdag23 aug. 18.00 u. Boornbergum - /VB Comb.

(toern.)
2. Maandag 30 aug. 19.00 u.Ar/B Comb. - ONT (Nijbeets)
3. Woensdag 1 sept. 19.00 u. Read Swart - F/B Comb.

B-JUN|OREN IVB COMB|NAT|E.
Training: Dinsdag van 19.00 u - 20.30 u. te Nijbeets.
1e training op 31 augustus.

Oefenwedstriiden:
Nog niet bekend, nader bericht volgt!

C-JUNTOREN A/B COMBINAT|E.

Training: Woensdag C1 van 18.30 u. - 20.00 u. te Nijbeets
Woensdag C2 van 16.30 u. - 18.00 u. te Nijbeets
Jongens trainen eerste halfjaar in Nijbeets en het tweede halfjaar in Oldeboorn.
1e training op 1 september.

OeÍenwedstriiden:
1. Woensdag 25 aug. 18.00 u. Boornbergum - /r/B Comb.

(toern.)

Kledinq:
C1 speelt in het tenue van Blue Boys Nijbeets
C2 speelt in het tenue van Oldeboorn.

OPMERKING:
Bij de oefenwedstrijden kunnen zich nog wijzigingen voordoen, maar daar wordt iederéen tijdig van op de hoogte
gebracht.

koptê hem in eigen doel, 3-1. Het
werd door een Íoutje van ons nog
wel3-2, maarverder kwamen ze
niet. De week daarna moesten we
meteen weer tegen Drachtster Boys
C5. Deze ploeg had, dachten we,
een paar spelers uit andere elÍtallen
gehaald om van ons te winnen. We
stonden algauw met 2-0 achter.
Maar door een doelpunt van Bauke
Dijkstra werd het voor rust nog 2-1.
Na rust maakte Wietse er 2-2van.
En in de laatste minuut scoorde
Andreas de Boer met een prachtig
aÍstandschot 3-2, weer twee punten
voor ons! Daarna kregen we
Drachtster Boys C7 op bezoek. Voor
rust namen we een voorsprong van
2-0 door doelpunten van lrwan en
Andreas. Na rust maakten de invallers Warner en Wietse er 4-0 van en
scoorde Jelger Hoekstra ook nog
twee keer. 6-0 dus. De zes wedstrijd
gingen we op bezoek bij
Dio/Oosterwolde C2. lruran maakte
al snel 1-0. Een voorzet van Arjan
Bok werd in eigen doel gescfioten,
2-0. En door twee mooie afstandschoten van Jelger werd het 4-0. Na
rust duurde het lang voordat Bauke
5-0 maakte. Andreas maakte later
nog 6-0 als eindstand. De week
daarna speelden we weer tegen
Dio/Oosterwolde C2. Jelger maakte
al weer snel 1-0, alleen Dio kreeg
deze keerwatteveel kansen, maar 4
gelukkig scoorden ze niet. De ruststand werd 1-0. Na rust maakte
Wietse, door een goeie pass van
lrwan, 2-0. En weer was het
Andreas die de wedstrijd voor ons
besliste door 3-0 te maken. De laatste wedstrijd van het seizoen speelden we tegen Oerterp C2, dat 1
puntje achter ons stond. Dus was
het voor ons d'r op of d'r onder.
Gelukkig was er veel publiek dat als
een twaalfde man achter ons stond.
Het bleek al snel dat wij beter voetbalden. En na ongeveer 10 minuten
spelen scoorde lrwan dan ook al het
eerste doelpunt, 1-0. Even later
werd een schot van Andreas losgelaten door de keeper en Wietse kon
intikken, 2-0. Dit was ook de ruststand. Na rust scoorde Andreas,
weer een aÍstandschot, weer zijn
doolpunt. Maar eqlÍs onze keeper,
die een schitterende wedstrijd keepte, kon niet verhinderen dat Oerterp
nog 3-1 maakte. Maar verder kwamen ze niet. Dus waren we kampioen. Na de wedstrijd zijn we met
z'n allen gaan êten in caÍe de Hoek
in Nijbeets, en hebben we afscheid
genomen (bosje bloemen) van onze
leider Johannes Poepjes die er na
dit seizoen mee stopt. En we zijn
nog achterop de auto van Jelle
Wierda (Knolb.v.) door Nijbeets
gereden.

Wietse Huisman.

2e ktasse F (110)

X te{oràïnatË;ï
0.0.v.

3e kl,asse t- (218)
UE ÍcÍblnatio Bt
Drachtm 82

X

A1

0ra$tstr

o.N,a. Al

Vrant

Sport

Tijnje

Líln&\aag

Al

0.0.v.

A1

'3c ktasse G (312)

X VFcoóinatie
Erkkargr

Eoys 84

Ktu

Ktas 409
G.A.V.C. Dl

Im*m

llrga

lrrcun

targB

D1

!r.r.í.s.

01

tJ.I.r.

Hoofdktas (801)

l,brSa

E'l

Btck Eoys
sv E*srbrwk

Dmttjp 3
Friestrd !

llrteruijk

lleersnregr 5

Lqnzreq

SC

0tdó@rn
Old*Dttpde

&Jr

lí"

Sprta'59

Jc,re

l{

lr.
E2

S€rt

FÍ

lm*m

tbrga

ï.0.P.,63
lêrga f2

byt

4e kl.as G (022)

ó

à(

c.A.v.c,

5

tJlsptia

w.z.s.

FC

ó

Haskertad H€bo Stcn6
Imsun I

Lageer^Êag 3
OLdeboom 4
tlliros 5

SC

Hebo

Stmes

Ren* 4
Spikerbr'87
I'brdserd

Lbl.v€a 5

10

Jq.lr€ 2

lM

Ríaó

Ldirps

1

Batk 2

5

corr€dijk

12
Fe

!(' nptto as.

Á€rpwirden 4
7

FZ

X otdéoom

4e ktasse K (8p)

0tdóoor"n 3

Rêd

Imsu

Otdeboom Fl

Fl
H.W.S. Fl

E2

l.brSa /t

Ktas 612

Ásrgwtrdrl Fz
c.A.v.c. Fe .

G.A.V.C. Fl

E2

E2

Gerstot 2
t{i€u^êsdot

Ca

KLas ó2?

Akkrum 6

,lr.èbegs 6
L.S.C. 1890 5
0td*orn 2

4
R.E.S. 4

D Lsthoek

6

€

Aererirden Fl

4e ktasse F (824)

!

Btarluis

tb'rtigchags

tr:. Otd*orn

3e ktasse H (8181

Erlluizgr

Fi

Irn*n

El

s.

Cl

llerqrrcen

El

ïd Otdbrn El

Dl

C2

C2

Orrhten c5
Orxhtster Boys C5

Cl

C1

Ktas 518
Akkrun E2
G.A.V.C. E2

El

G.A.V.C. El

Dl

Otdbrn

B*kerreen

Ortorp

521

Alkrur

01

SÈach

Tljnjc

B?

Wispotla Bl

ftkrun

Cl

Hrutenvijkse Bqís

b

BÍ

rre ktasse E (5281

ilí A/bcqbinatie

Cl

5
,€

3

1

4

KOMPETITTE'.INDELÏNG SEIZOEI\T 1993 /1994

ilffiHHisF,hfi.5fiffis%'qh[ffi:iilrutlruniaiíffi0'Hl{'ll'.i#,ifr.1#:,ïElht:ffi.f81,3Ë'#H'o3s,uu,
Deze

kopetitie-indeling h€eft dan ook een DEFII{ITIEF

Hi ht#th'Ë3rt'-*ïià'g,fliiïHtffiï.$otffii
cnlrsmtie. bij [<e,uze
re(Erqn neDDen t{U onze urterste best

lnnoreren.

ïot

12

iuli

;Eiáffi.,13'í##iteil$l$-B#ffilË;/rgg*i*grulrg;** ru

gedaan aan uvl uensen

uitvoering te geven, doch niet a1le verzoeken

hebben

haar rechr

wij kunno

1993 kunne

H i'i;,iiïffi
l,W

lË,ï

I(ÀRÀKI!R.

fr

ffiffi ffifilffi

DE GOEDE ORDE I{IJZEI{

I{iJ

iïH#{'ffi

Ë

gËiffi

Jilsiffi i:ËiÈi!,ffi H'ffi f ##i'Íifl n'

U EROP, DÀT I{ET VOERSI VN{ VBRDru KORRESPOIDENTIE NIET }OGELiJ( iS.

Hrffiro',q.i"sltfl H*t,H?ilï1tfr.3'F:u:Bï*$$Pilflis'á,ffi!ll5'i$g5:srama's,
rn velDano nEt teruqtreJd(ugen c.q.
al@racht.

Ieumrden, 21 iunÍ i993
[.X.V.8. Ndeliíg Friesland
À{deling Kopetitimezen

bekerrondes, aanvans korpetitie,

toevoegingen krnnen echter van'bonrlsriele-nog wijzigingen
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ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van: een dame die ons allen jarenlang
in de kantine van een "natje en een droogje" heeft voorzien, en daarnaast tevens diverse
andere werkzaamheden voor onze vereniging heeft ver- richt. Ook brengt zij ons iedere woensdag het regionale nieuws door de brievenbus. Dames en Heren....The Lady sings the
81ues............

Naam:
Geboren:
Speelt in:
Gespeeld in:
Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedstrijd:

Annie Blaauw-Wijnstra

22-6-1946
niets
recreatie volleybal
nee/ja
kan wel, maar sommigen krijgen er
"sloppe knibbels" van, dan dus niet
Beste
avondlectuur
Beste
films van Elvis Presley ca. 1960
Beste acteur en/of
Clint Eastwood
aardappelen met stoofperen
leest vieren! muziek luisteren
Mooiste vrouw en/of
Dominique Grant
Favoriete
Feyenoord
Favoriete
Ed de Goey van Feijenoord
Welke club wordt dit seizoen landskampioen: Feyenoord (92/93)
Beste
Frans Derks
Slechtste
teveel om op te noemen
o.a. Surprise Show, Wie ben ik?
Favoriete
Ron Brandsteder/Andre van Duin
Kwalvan de
Paulde Leeuw
Favoriete
Radio 10 Gold
Favoriete
de Stille Genieter/de Noordpoot
Favoriete
Ned/Eng.-talige muziek/romantische muziek
Favoriete andere
volleybal
Willem van Kalsbeek
Onderschatte
Overschatte
Dennis Bergkamp
geboorte Aukje en Elly
operatie aan hernia
Beste
Leeuwarder Courant
teveelom op te noemen
Slechtste
betweters
Een hekel
chirurgen
Bewondering
dat zeg ik niet
Kwalvan de
Piebe en Trientsje
Wie zou je weleens willen
iedereen is welkom
Wie nodig je niet uit op je
was voor mijn tijd
Beste (oud) voetballer v.v.
Wat zou er moeten veranderen
de mentaliteit van alle mensen verbeteren
binnen de v.v.
goede sport bedrijven
Voetbal
wees wijs met gas, water en electrisch
Wat je verder altijd al kwijt

boek:
film:
ac{rice:
Lievelingskost:
Hobby's:
man:
club:
speler:

scheidsrechter:
scheidsrechter:
Televisieprogramma:
tv-presentator:
tv:
radiozender:
diskjockey:
muziek:
sport:
voetballer:
voetballer:
Hoogtepunt:
Dieptepunt
krant/tijdschriÍt:
krant/tijdschrift
aan:
voor:
voetballerij:
ontmoeten:
verjaardag:
Oldeboorn:
Oldeboorn:
is:
wou:
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eldeboarn"

no wêr to eanelJèn.
Jio sl1te yol tinke,hvat hattr
Ir sêizoeh ls foàrby ên dan krêtJe {y. sk.noch 'n preek fatr
dy áld 1ul.
l{o sa is't
dus net,nar ik ktn j.t net lltte on'n pear uurden
to eizzen,
Lit try de g1oeg,6a rt dt tt..dfrinnende Jier foêr 6ldeboarn I
yn't spler vest hat êfkes nel Jintre by dél rlnne'
Mar ik yol it ellliks
net
oer 0s keeper Sl.eeen-Íitl]eD ha,
JiF ritte vol,dat joÍkje dat healyej.1t Ji.er stn êfternanme
feroare hat,en Do de Vrj.es hjit.
Ja wier,hy blisvt sotrs ss &ar yel fan 1t trainen sonder it
6f to sj.zzeD.
En hy kio sons ek r0ver koêrt foar {e kop Íêze,al vurd dsE
de 1êste tl1d hvat betÈer.
Mar dêr vol ik j.t hjir êfkes rêt oei Jie oer h6
Xrêkt Iyke nin as ik i! ha ío1 oer HeDk van detr BeÍg 05 re6erre
kecper,dy't 0s 0t de stro!È hêlDe troa8t aÉ Sieoen-líllle@ on
syn wurk neÈ tuskeo de peollen stean Loe.
En dytt de Jonges de bealch fol skelde as hja tret dlehê sa as
reade kaart oansqarre oD
drr 6fpraet rie.llt liet hin sels'n
sa punten f,oar de ploech 0t.i.t fj0r to slepen,
lÍar dêr wol lk it hJir êfkes net oer ha!
Ed ik vol it ek net ha oe! Harn OosteÍbaan,dy jon8e nêi atn
telescoop knibbels,dyrt 0s healweí 1t seizoenjyn'e steek
llttet
hêÈ,oddat hy fan de dokter net near tsjintn
bollè
oan 6koppe docht,hsr {ol, stiêkuE êfter 0s r6ch on hv€t akarrcl1ere1 op dien hat etr tro rol it spultsje fan de stok nel de
È
bollen beoefend,
Mar dêr vol lk lt hjlr nei Jln êfkes !e! oer ha!
En tk lol it ek net ha oer Johannis PoGpJes.
Dy JonSe dle ettlten lêst klêsr ls nel 1t douchen,
proÈ!e ytrsét,
eÍ dy't ner a1 to folle techniek hat,oar vol'n
Sa fol1e seJ,s,dot d'r blnnenkoart aels ra lytse PoepJes op re
rráld forsklne 6il.
!Íar dêr vol Ik 1t hjir êfkes net eei jin oer h6l
En ik Íol it ek tret ha oer Cees leitsEa Os aoLdaat'
Hy spllet op lt lgfta back plak.
jonSe d,,'t to pas eD tê onp66 sy! bef6aEde sklrre
Cees is'n
yn de striid striet en dón yn de oênfal giet,ek as dtt ne! kl.o.
Ás ht krêkt like goed spile,dan a€ drr tj.nkt daÈ drr spilel,
dan skllde dst de p1oêch rol'n
slok op rn buorrel,
!íar dêr wol lk it hjtr êfkes tret oer ha.
En lk rol Ít ek Det ha oer Harke Hartdans'
Jin rl,tLe voL dt trauve klael klote,dyrt
hast alle daten troch
de buorren fleant ob sln kotdltie op peil to hálden,
En dy't foar syn yurk neI Rus1Atr 81et,krêkt as ry ra belangryke
íedEtrild harre.
En dy ty 'D pretcotrdoon joun hayrê ,otrdat sy flne dat it Dar
drrrls 6froun rêze ooat eel dy dooEe treukerel f6n hín.
l,Íar dêr vol 1k tt hJí- êfkes aet oel Jlm oer hal
En lk vo1 it êk tèt ha oer Johan Ttaoa 0s foarstopPer
De soldaat dyrt neer thoa dar vnrt lêger is'
en Ay.lyn tr fJild áIrÍiren tret rD lah hgndsJe rinr,
krêkt Ce rle d'r rn ein dyrt oanske!ten is
HJértllds 6etEe hy noch volrls ro pernel,oer dat rurd drr
ek al net bêtter op,
llsr dêr ro1 ik it hJLr êfkes net oer hsl
En ik vol it ek net ha ger lletrrlco yeerdatr,
Jlm wltÈe vol dat lytse 0nderkroepselL6Je dst op lL hiddenfjild
j,t de tgjls6tanders 1t llbben e0r makket,
Hy is sa bot d€Í de spo.t en hêi ib bèuq.n bézlg,dat 8yÁ learên
drr foeks by !n sJlt.
It lenni.chste yÊnhy noch tild fosr h6t Ls no!DeD fortél1e,
en hoe vlezer hoe uoaler,
Mar dêr vol ik it hjir êfkes net Eei jio per ha!
En lk no1 tt ek Dêt ha oer Siebrand Oosterbaán,
de bêste Íuolballer dy' I uy d'r bt ha, sa't hln sei t,
foeral as hy oan de dratrk eeat hat, hraRt dat splleÈtr as tn
krante.Sels op it tralnêq EoasÈ hy d'r f6n apulJê.
Ik 5oe sizze, lit il spul sÈeàn êsrt drr net oer kinst,
it konf dien fuotb8lJen allinÀe Ear ten goede,
Mar dêr voL lk it h-llr êfkes net oer ha!

ED j.k co1 it

ek tret ha oer Siete VeeD8tla.
Ien fan dê JonSsteD 6t.de ploech,iea dylt Soed fuotbalJe kln
eD yêr Canbuu! ek á1tn pear keer on Íest hsÈ'mar dy'È 6È8ean
hjoed de del sons belaagryker fynt,ek a1 binne hja 1t drr th0€
net altiLen nel hin lets,
Mar dêr íot ik tÈ hJtr êfkes net:oer ha,
En ih rol it ek net ha oer sietse BerBsna,
boek oêr sLrieuíe.
hvant dêr kinae jo vol'n
yol'tr
snoes ob net op it tralnen to konEen'
Altltea hat'r
llar sldda ht oaDllerder wurdeÀ i6'19 lt rD sttk bettet Dei
hin vurden,eels gJl.n boekingetr deerl
Soe it dan doché 6a vèze dat it forÊteÍ dei de hjirÍen koot?
Mar dêr vol lk il hjir êfkes nêt oer ha!
gn ik vol 1t ek net ha oer Áu8ust Faber,
Dat Aneláoder drifkikkerke
,dat aoms sa fanatl€k lÉ,dst de plasse
hin d'r flnaal opre rin is.
'n goeieo len foar de kas fan de P.V.B.
ls fotle better foar dytr el8en sDul
Mar *êz hyaÈ rêstlger,dst
Mar dêr vol ik it flerderg net oer ha.
Ën 1k wo1 it ek nêt ha oer Sletze Àkkermad,
dat Jonkje dat hiasels soDs hast foerbt flucht'
Ht leit sa faek op it fjI1d nel'tr bleesure,d6t 1t ha de soál1en
a1 under de skuon veifLelo,s6 fa.ek hav Lk al oel de têttèr90de
yn it flild
uest
Uar dêr Fol ík j.t hJlr êfkes net Dei jin oer hal
Etr ik voL lt ek net ha oer Janco VooLstra,
dy jon8e die healuel dlt 6elzoen o6tr de selektle tafoicht Ís
en dle doe tocht daÈ hy d'r al vle,Mê! die no opre 8oe1e vei is
en drr voL koDÈ a6 hy tsa.8oed sytr bêst docht.
Mar dêr vol ik it hjir êfkes neL oêÍ hal
Et ik ro1 it ek net ha oer Jao vad der Woude'
kroeg beSonB ís
Dat stik 8ie1 hier,die foa. hlnsels'n
en 1! sa drok mel bierglêzen siouven hat ,dat 3yD Lnibbelé
it bejoun havue,en dar it fuotbalJên dêrtroch op rn leech pÍLaie
stiet.
Itsr dêr wo1 i't it hilr êfkes net oer hal
En ik rol it ek Det ha oer Wlllen en Binne en de osre Jeugd0s yn de.lo fan dlt seizoeD rrgel06tÍ8 bysp!otrt
spileÍ6,die
hd,as fy rn beróp op harreo dr6en no.eten,allê respect'
Mar dêr sol lk lt hjlr êíkes net oer hal
Etr j.k ro1 it eL nêt oer 0s gr€ansrjochter JaÁ Visder ha,
Dy't eltlren as ro gek bI de litre lgtrs í1j0chÈ on to oJen of
de b81le 6t êf êÍter is.
dtt net sa,is
En ao[a €els to rtugl"ntlïJur
b0tenspul,ek as
Mar dêr vol ik it hjlr net oer hat
En 1k Ío1 1t al hi.e1etrda1 net ha oer byn leider llandêr Veenstra.
kut klu6Jeg docht,
álÈiten foarrn els k1êar srlet,alle
ly,dy't
en aenuwéftlch op stn klonpkes Lgns it fj1ld rlnt oq de bollen
it de 61est to hé1jetr aa it sparnend w0rd.
Ek dêrro1 ik lt hjlr êfkes net oer hal
rk wo1 allinne 'n e1s dt't it híelê Jier 6fter de ploech stietr
hat etr 0s trouv ateunt hat,látra dlzze uel hjírfoar i18e tank
sLzzel

Jao vaa den Berg.
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