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Een kort verslag deze week
want het waaide veel te hard
om iets fatsoenlijks op te
schrijven. Nou was er eigenlijk
ook niet veel te schrijven want
die wind speelde beide ploegen
behoorlijk parten. In de eerste
helft maakte Dick na 10 min. al
de eerste goal door leuk over
de keeper te koppen (de wind
hielp mooi mee bij de laatste
meters). Of het nou te vroeg
was of te weinig getraind of
toch gewoon de wind, maar de
bal was steeds sneller dan wij
konden rennen. In de tweede
helft was het in de eerste minuten al Binne die0-2 scoorde.

Tnwat 5 min. later Willem
voor 0-3, maar die heeft schijnbaar patent op afgekeurde
goals, want hij telde niet
wegens buitenspel. Toch hadden wij voor het overgrote deel
van de wedstrijd meer kansen,
maar de spitsen bakten er weinig van. Vlak voor tijd kwam

Jubbega weer in beeld en inderdaad, het werd l-2. Even nog
\ryaren de Boarnster supporters

(die stapelgek waren datze
kwamen kijken met dit weer)
bang dat het gelijkspel zou
worden, zolang liet de scheids
doorspelen, maar dat gebeurde
gelukkig niet. Summier verslag
dus, maar het spel was ook niet
om over naar huis te schrijven!
Maar volgende week is er weer
een kans.

Liz.
Als wij, de vaste supporters, dan geen waar voor onze
moeite krijgen, worden wij dan
anderzijds beloond voor het
P.S.

koukleumen?!
P.P.S.Ik moest van Sipke zeggen dat hij goed had gekeept
(iets positiefs in het verslag).

.,

Renado

Dl - Oldeboorn Dl

Wij moesten 5 maart tegen Renado

"Interfjoetje" deze keer een profielschets vanl een motormuis die tegenwoordig
ook wel op en rondom onze velden is te bekennen. Hij vormt samcn met z'nmaat
Siep een ideaal koppel achter de bar in de kantine. Uw aandacht voor..

voetballen. We verhokken om 12

uuruit Oldeboorn. Om I uur stonden
we op het veld. De aftrap was voor
renado we pakten de bal af en Sander
scoorde 1-0. Een minuut later maakte Robbert 0-2. We hadden nu een
ruime voorsprong gemaakt. Nog net
voor rust maakte Klaas 0-3. Pauze.
Na de rust kwam Renado terug en
maakte al snel 1-3 en daarna nog2-3.
Dat was even een tegenvaller. Maar
gelukking maakte Robbert 2-4.Maar
toen onze keeper de bal op de knie
kreeg rolde de bal in het doel 3-4. Dit
bleefde eindstand.

Naam:
Geboren:

Cor Brouwer
4-2-1968

Speelt in:

Tearn Brandsma tijden DV toernooi

Gespeeld in:

Medium

Roken/alcohol:
Kan sex voor de wedsaijd:

zeer matig

wat is sex? en welke wedstrijd?
telefoonboek
Every which way but loose I en 2
Maja de Bij

Beste boek:
Beste

3

film:

Beste acteur en/of actrice:

Lievelingskost:
Hobby's:
Mooiste wouw en/of man:
Favoriete club:

rookwordt
Harley Davidsons
Connie Sellecca
Oldeboorn 2
Jelle Wierda

Favoriete speler:

Welke club wordt dit seizoen landskampioen Heerenveen
:

HarmWatzema,

??

!

Beste scheidsrechter:
Slechtste scheidsrechter:
Beste vechtspoí:

geen idee
geen idee

In de eerste helft hadden wij de

Televisieprogramma:

aftrap. Toen we net bezig waren
stond het al l-Ovoor WI. Toen gingen wij in de aanval. Maar Jelmer
miste. Toen knalde de keeper van
WI de bal naar voren, en een speler
van VVI schoorde 2-0. Toen we de
aftrap genomen hadden. V/erd het al
gou 3-0 voorWI. Toen gingen wij
weer in de aanval. Maar ik knalde de
bal over de goal. Toen knalde de
keeper van WI de bal weer naar
voren. En een speler van WI
schoorde 4-0. En toen waren er nog
maar een paaÍ minuten te spelen.
Maar WI schoorde ook nog. In de
tweede helft begonnen we terug te
knokken. Maar het lukte niet om te
schoren. Maar WI schoorde nog 3
keer. EINDSTAND 8-0 VOOR VVI

Favoriete tv-presentator:
Kwal van de tv:
Favoriete radiozender:
Favoriete diskjockey:
Favoriete muziek:
Favoriete andere sport:
Onderschatte voetballer:
Overschatte voetballer:

Veronica Reisgids
is er niet

VVIEl - OldeboornEl

5 maart

hard weglopen??!

KorMulder
is er niet
Hans Brandsma
r#iko's e.d.

biljart
PietTijsma
Sietse Akkerman?!

Hoogtepunt:
Dieptepunt:

vele

Beste kanítijdschrift:
Slechtste krant/tijdschrift:
Een hekel aan:
Bewondering voor:
Kwal van de voetballerij:
'Wie
je

lees ik niet
lees ik niet

geen?!

niemand

Mieke Telkamp

wel eens willen ontrnoeten:
Wie nodig je niet uit op je verjaardag:
Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn:
Wat zou er moeten veranderen binnen
de v.v.
zou

Oldeboorn:

Johannes Watzema

s.c.

JoureF3 - OtdeboornF2

Wij kwamen met 2-0 voor op de
Joure en toen in de tweede helft toen
kwamen op achterstand en toen verloren wij ook nog met 8-3 van de
Joure want hun hadden een goede
speler in het veld.

geen idee
mijn aanstaande

Willem Visser
geen idee

SietseAkkerman er weer uit en'terug
naar Denemarken

Voetbal is:

iets wat anderen doen

Wat je verder altijd al kwijt wou:

mooi we€r, lange dagen,
want dan moet ik werken

ZATERDAG 26 MAART A.S.
GROTE BINGO AVOND V.V. OLDEBOORN

AANVANG 20.30 U. IN DE KANTINE.
Arjen Watzema.In onze rubriek
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SCHITTERENDE PRIJZEN!
KOMT ALLEN!!!!
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Oldeboorn3-Grou5

F1-pupillen.

de 13e zondag.
Het was een mooie zondag. Echt
Hollands weer (Echt Center Parcs
weer). Storm, regen, hagel en een
slecht voetbalveld. Consul scheidsrechter mollevanger in ruste D. v.d.
Laan hing al aan de telefoon om
Pietje Paulusma te bereiken om te
wagen hoe lang deze grap ging duren.
Antwoord van Pietje het wordt vanzelf weer een keer droog. Reden om
te voetballen. Vandaag hadden we als
speciale gastspelers Nintende Jentje
(uit de gratie geraakt bij Fokkema)

werd fantastisch genomen helaas
kwam er wind onder en de bal ging
over. Trieste balans van de laatste 8
penalties, waarvan 7 werden gemist.
De laatste penalty die werd benut
werd genomen door (kent u hem
nog?) Siebe Hielke van Zinderen.
Overigens wist u dat de wedstridbal
was aangeboden door de Brekers. De
penalty werd gemist en Grou scoorde
2 keer met behulp van de wind.
Daarna een solo van Jan van Jelke.
Op snelheid passeerde hij iemand

jr. werkt aan
zijn come back. Onder genot van wat
gitaargejank wil Jentje ook een stukje
schrijven (kom opjongenje kan het).
Wel eindelijk de pen weer terug van
Sietse Hein Akkerman
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tegenstander deed wat wij niet deden,
ze scoorden 2keer zo was het al snel
0-4. Schriemer had het wel bekeken,
hij ging richting kachel). In een tijdsbestek van 5 min. scoorde gastspeler
Sietse Akkerman 2 keer, 2-4.Maar I
min. later scoorde Grou alweer 2-5.
Dit was ook de ruststand. In de pauze
werd het publiek vermaakt met een
waterballet. Veel wind en water. We
zagen de bui al hangen. v.d. Laan
wou er wel mee kappen, wij ook wel.
De tegenstander ook wel. Dus
gestaakt bij een stand van 2-5 tegen
een ploeg die een maatje te groot was

voor ons. Nu het slotwoord door
Nintendo Jentje; Het was een genoegen om met het derde mee te voetballen. Een ieder geval missen we de
derde helft niet. Graag zien wij u
weer terug op de velden en maar
hopen op beter weer.
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Hoogachtend,
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Jelmer de Jong
Jorrit Bergsma
Jitske v.d. Krieke

Leider Sipke Vink

F2-oupillen.
Jeen Akkerman

Jildou Tijsma

Erwin Oosterbaan
Arnold Oosterbaan
Arjen Watzema
Jasper Boerhof
Jolle v.d. Krieke
Richard Spinder
Gerrit Jan Hetebrij
Jarno Troost

Leidster Simone Haspels

F3-gupillen.
Tammy Vink
Daniël Kamstra
Bas Beeksma
Gabe Boonstra

Anno Huisman

Fa. Gebr. Schiere

vrqdF Ooel\ql

Veel le'.h

-or

Rinke Beimin
Anna Vroukje Kirkenier

Nintendo (bedenker van dit verslag)
Lamme ken - schrijver

D
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Chantal Keekstra
Sander Postma

(helaas was het de cornervlag). De

onze vaste speler van het derde, de
pen gaat weer terug hoor, tot straks.
Als dit hurnor is dan kunnen we er
beter mee kappen. Wist u dat Jouke
vandaag mee zou spelen? maar helaas
hij kon niet koóen hij was met z'n
kop in een condoom blijven hangen.
Nu even serieus. De verloting die we
voor deze dag hadden gepland kan nu
niet doorgaan wegens gebrek aan
belangstelling. De wedstrijd (niet om
aan te zien). rile begonnen vrij redelijk goed we hadden de eerste 10 min.
een veldoverwicht met als hoogtepunt
en penalty die voor de verandering
werd genomen door Marcel. De bal

DO

Anthony Vink
Menno Boerhof
Marten Huisman

Konstruktiewerk
Landbouw mechanisatiebedrijf
lJzerwaren en
gereedschappen
Draaiwerk
Telefoon 05663 - 1214
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lllerbij tloen wlj U onze dank toekomen voor het laÈen mêedoen
van een jeugdspeler van Uw verenlglng tlJclens onze wervlngsaktle
tljdens lleerenveen-Carnbuur. l{tj denken, dat ondanks de ulÈslag en
het koude weer , de jeugd toch wel heêft gènoten.
Dit was echter nog naar de aanzet voor eed wervlngsaktle, waarvan
wlJ het vervolg van U verwachten. Zoals al eens eerder door ons
verkondl"gd, bent U als clubs de eeret-b€langhebhenale blj een
succesvolle aktle. U cllent zlch als clubs terdeg€ te reallserèn,
dat Indlen het scheldsrechters tekort zo bltjft alÊ nu, het. moment
van verpll.chte leverlng (zoals bij korfbal) nlet ver mêer lB.
vllj doen U hlerbij een kopie Èoekomen van de rrervlngstek6t zoala
deze door ons in het programablad blj S.C.Heerenveen hebben gehadt
wlj velwachÈen van U al8 cluba, dat U tetÊ dêrgeltJks tn Uw clubb.l,ad
gaat plaatsen en zlch Ln gaat zêtten voor het lêveren van mlnlmaal
één en voor de groteEe clubs Lwee (meer nag natuurllJk alttjd,
scheidsrechters. lleÈ Ís vljf voor twaalf heren club-bestuurders;
sLj gaven de aanzet, nu is het aan U en Uw verenlglng dLt verder
over te nemen, Mocht U vragen hebben of assÍstêntle nodlg hebben
blj een wervlngsaktiê (folders- geluldaband-organLsatle wervlngsavond)
dan kunt U kontakt op nemen met ons Eecretarlaat.
llopende, voor eind maarL een nleuwe ÊchEldsrêchterscursus l-n onze
reglo te kunnen starten, verbllJven wlj 1n afwachtlng van Uw belicht,

1

RECLAMEBORDEN.
Er hangen sinds kort weer een
paar nieuwe reclameborden bij,
te weten; Fa. P. Rodenburg en
Café Móeke de Bruin (deze laatste heeft een schitterend standenbord ter beschikking gesteld).
Beide bedrijven komen uit
Oldeboorn.
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NEEM -EEN GOEDE BESLISSING. \.
rrlírDÍ\,rt aírfrÍlrnel)E1írlIlr'rl)ttrt
Hands, scheids! Hé scheids, let eens op!
Dit zijn enkele van de keten die er
ieder weekend weer worden geslaakt
op de voetbalvelden richting scheidsrechter. Een scheidsrechter die alles
moet waarnemen en beslissingen soms
in honderdsten van secondes moet
nemen. Ook onder de toeschouwers
staan de beste stuurlui vaak aan wal.
Buitenspel en overtredingen worden

KLEUR

\
F.

door iedereen anders waargenomen,
alleen de scheidsrechter beslist! Op
de t.v. is het na de zoveelste herhaling
wel te zien of een aanvaller scoorde
uit buitenspelpositie. De scheidsrechter krijgt maar één kans om de situatie
te beoordelen. Kom daarom uit de
luie stoel en trek zelf het zwarte pak
aan. Thuis fluiten kunnen we allemaal. Binnen de lijnen wordt het
opeens anders. Echter, spannender,
boeiender. Scheidsrechter zijn heeft

IVÍAAKÏTJW INTERIEUR

goltrop, voorzltter.

aantrekkelijke voordelen. Gratis toegang blj alle amateurwedstrijden en
bij veel clubs in ere- en eerste divisie.

Reiskostenvergoedi n g voor elke wedstrijd die u fluit. En het is natuurlijk
prima om fit te blijven! Het enige wat
u moet doen is een korte scheidsrechterscursus volgen die in de omgeving
wordt gegeven voor zowel wouwen
als mannen. Meer dan zes avonden
bent u er niet aan kwijt. Iedereen die
l6jaar ofouder is kan zich aanmelden d.m.v. onderstaande bon.

Opgave cursus voetbalscheidsrechter

VERF
BEHANG

GLAS

ik geef mij op
ik wil graag meer informatie
(kruis aan wat u wenst)
Naam
Adres
Postcode:

Woonplaats:

Tel.nr.

Martie Urff
Tsjerkebuorren 25
8495 KG Aldeboarn
Tel: 05663 - 1255

Leeftijd
Zenden aan:

KNVB Afd. Friesland
Postbus 296
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Donkerbroek
A/B Comb.

Cl-

Rottevalle C1 - A/B Comb. C1

Pupil van de Week.

Het was onze tweede wedstrijd van
het seizoen en ook de tweede wedstrijd met t0 spelers. Toch speelden
we ook deze keer redelijk goed, maar
we kwamen wel met 1-0 achter door
een van richting veranderd schot. rile
kregen nog enige kansen, maar konden ze helaas niet benutten. Rust. Ook
in de tweede helft kregen wij weer
genoeg kansen om l-l te maken, maar
het was Rottevalle die scoorde door
een (volgens ons) buitenspelgoal, 2-0.
Wij konden aan deze stand niets meer
doen.

Zondag 13 maart was ik pupil van
de week. Ik moest om 1 uur in de
kantine zijn. Toen kreeg ik ranja.
Toen moest ik daar nog even zitten
en daarna moest ik in de bestuurskamer zitten. Hierna moest ik mijn
voetbalschoenen aantrekken. De
wedstrijd begon om 10 over 2 omdat
het heel erg regende. Toen mocht ik
de bal op de stip leggen en weg
schoppen. toen moest ik naar de dug
out rennen. Toen mocht ik kijken. 5
voor 3 was de pauze. toen mocht ik

Cl

De eerste wedstrijd van het seizoen
moesten we noodgedwongen met l0
man spelen, omdat Foppe en Eric
afwezig waren..In de eerste helft hadden we het zeer moeilijk, maar onze
verdediging hield goed stand. Toch
kwamen we met 1-0 achter door een
misverstand achterin. Toen was het de
beurt aan ons om wat terug te doen en
naeen solo van Irwan maakte Wietse
gelijk, 1-1. Pauze. Na de rust werden
we iets beter, maar de beste kansen
bleven voor Donkerbroek. Mede
dankzij onze keeper (Rienk) hielden

naar de bestuulskamer. Daarna
begon de tweede helft en Oldeboorn

won met 2-0.

wede 1-1 totheteinde.
Wietse Huisman.

Wietse Huisman.

Rinke Beimin

A/B Comb. CL - Sportclub CL
Voor deze wedstrijd bleek dat we
geen leider meer hebben, we hadden
zelfs geen bericht gekregen dat we
moesten voetballen, zodat de jongens
van Nijbeets ons uit bed hadden
gebeld dat we om 9 uur moesten
voetballen. Toen bijna iedereen aanwezig was bleek er geen scheidsrechter te zijn, zodat meneer de Haan uit
Nijbeets ons maar heeft gefloten (een
zeer slechte beurt van de kant van de

v.v. Oldeboorn, red.). Al met al
begon de wedstrijd zo'n half uur later,
zonder gtensrechter van de v.v.
Oldeboorn. We waren nog niet helemaal wakker en daarom begonnen we
slecht en na 10 min. stonden we met

0-1 achter. Maar we herstelden ons
snel en vlak voor rust maakte Wietse
na een steekpassje van Irwan 1-1.
Rust. Na een lekker warm bakje thee,
gingen we er weer tegenaan. Nu werden we iets beter dan onze tegenstander, ook omdat we de wind nu mee
hadden. En diezelfde wind tilde de
bal na een hoekschop van Wietse
zomaar in I keer in het doel, 2-1.
Later kregen we nog een aantal kansen, maar die werden niet benut.
Sportclub werd toen iets beter, maar
we verdedigden weer uitstekend,
zodat we onze eerste overwinning
konden vieren.
Wietse Huisman.

LAC Frisia 1 - Dream Team 3
20-3-1994
Zondagnacht of zondagmorgen vroeg
wat u maar wilt. Om half acht's morgens ging ie weer, de wekker, en dat
in het weekend. Vandaag moesten we
om 9 uur's ochtends voetballen in
Leeuwarden (dit gun je je ergste vijand niet eens. Dus veel heldere koppies. R. Tijsma schitterde door
afwezigheid, het feestje bij Sybrand
en Anet was net wat teveel van het
goeie geweest. (Volgende keer de
laatste niet meer nemen). IL v.d.
Krieke was er ook niet, hij lag nog
koeien te trekken. Vandaag waren we
genoodzaakt om een nieuwe ster mee
te nemen. Kent u hem nog? Op Goed

Geluk Kor. Henk Eizema was er ook
al niet. Hij had z'n genotspier verrekt.
Zoals u \ryeet mag een zekere
Nintendo ook meespelen (dit was
onder Fokkema wel anders), Maar ja
bij het derde kunnen ze alles wel
gebruiken. Doet u mij maar een aspi-

rientje (bladvulling). Kwart voor
negen als laatste vertrokken en als
eerste bij het veld van Frisia aangekomen. Snel de kantine in op zoek naar
koffie en broodjes. Snel naar binnen
werken. De scheids wil beginnen
omdat om 11 uur zijn Russische
coffeshop opengaat (Russische gastwouwen) Snel omkleden dus, oPstelling bekend maken en warming up,

.Zaterdag 12 maart hebben we tegen

Akkrum gevoetbald. Vorig jaar hadden we er tegen verloren. In de eerste
helft stonden we met 3-0 achter. Na

Toen

de pauze scoorde René 3-1.
maakte Akkrum weer een goal. Toen

scoorde Jelmer 4-2. Maar Akkrum
maakte er nog één en dat werd ook
de eindstand.'We verloren metS-2.

Ielmer Beimin E1.

nou ja warming up. Goed nu even
serieus over de wedsnijd. Het begon

wijwel goed waarbij we wij snel op
0-1 voorsprong kwamen. Sietse
Akkerman was alleÍ op geknoei achterin. In plaats van dat de
Leeuwarders elkaar naar voren stuwden, zeikten ze elkaar af. Hier wisten
we goed van te profiteren, want
Sietse scoorde al snel 0-2. Rust. In de
rust was het tijd om de strategie voor
de tweede helft door te nemen. Snel
storen en de bal in de ploege houden
en het tempo omhoog gooien. Jan
van Jelke protesteerde. Hij vond dat
we in de eerste helft al een te hoog
tempo hadden gespeeld. Volgens
hem was ie al vele kilo's kwijtgeraakt, want de broek zakte hem af en
het voetbalshirt zat niet meer strak

:?

Prijsvraag.
Om half acht 's morgens werd er al
iemand in de Andringastjitte gesignaleerd. Hij gedroeg zich als een

om zijn lichaam. Frisia had de wind
mee en zewaten van plan om ons

Guardian Angel. Baret op en handen
in z'n zakken. Hij is de grootste

onder druk te zetten. Maar van hun
goede bedoelingen konden wij niet

vriend van Augustinus Speolstra.

onder de indruk raken. Na een kwar-

Weet u wie dit is? Uw'antwoord kunt
u schriftelijk indienen bij Jan v.d.

Woude. Hoofdprijs is I consumptiebon te besteden in de kantine van
Frisia. Troostprijs 3 gele bloemkolen
beschikbaar gesteld door T. v.d. Berg
(voorheen groothandel v.d. Berg).

tier zag Wilco iets in het kruis hangen en dacht die zal ik eens even

lekker raken, 0-3. De wedsfijd was
gelopen. Frisia zou nog wel op 1-3
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komen uit een vrije trap. Dit was de

jongens wel gegund. Wat kon je
lachen met die jongens, maar niet
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heus. 1-3 bleefheten weer2punten
aan het totaal toegevoegd. Udo en

2

Kor bedankt en tot volgende week.

o
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Nintendo.

Oldeboorn 2 - Renado 4
Op papier is dit meestal een mooie
wedstijd om te zien. In het echt was
dit een mooie eerste helft om te zien,
alhoewel het begin niet alles want na
2 min. hadeen we al 0-1 om de oren;
uit een directe vrije trap zeilde de bal
zo over Udo heen die in deze wedstrijd helaas wat te Hein was. Er volgden wat goede aanvallen van Old.,
maar de afwerking is vaak te zacht.
Na 8 min. is daar de eerste (en enige)
gele kaart na een aanval op Willem. In
de 10e min. is de keep ver uit, Willem
is erbij, kan scoren, maar de bal gaat
net langs de 2e paal (a, ik hou het
bij). In de 13e min. is er een aanval
van Renado en naar wij meenden buitenspel maar er werd niet gefloten EN

ZOLANG ER NIET GEFLOTEN
woRDT, SPELEN WE DOOR
IIERENT!! Dus werd het 0-2.

koÍ

!4

gezegd was bij ons het middenveld zoek en lieten we ons van de bal
aflopen dus; OM JE IIEEN KU-

KEN EN EEN ANDER WAAR.
SCHTIWEN!! Maar dan, de bal komt
voor Janco en Willem gaan mee,
V/illem krijgt de bal (dus wij denken
dat komt verkeerd) maar nee, via de
binnenkant paal wordt het 1-2. Toch,
I min. later is daar weer Renado die
niet buitenspel staat en dan zijn er 3
man voor Udo die mogen kiezen waar
de bal erin gaat, l-3 (niets aan te
doen). Maar we zijn nog niet uit
beeld, want uit een wije trap, breed
over links, is daarjanco die stevig uithaalt, tegen de paal, maar daar is de

reddende engel Piet die in de rebound
2-3 scoort. Maar dat met buitenspel
kunnen wij ook via Sible die de bal op
Jan M. geeft, maar te zacht schiet.
Zonde! In de tweede helft wordt Yde
gewisseld met Jan V. en als Gerke een
schoen op z'n neus krijgt komt
Nintendo er ook in. Eerlijk gezegd
vonden we er in de tweede helft niet
zoveel aan, zodat ik niet kan vertellen
hoe het 2-4 en 2-5 is geworden. (Eerst
dacht ik dat hot 3-3 was, maaÍ we
hadden immers van helft gewisseld,
stom hè?!) Er zat geen spel meer in,
geen snelheid ofkracht in de aanval,
gekloois voor de goal en teveel man
op elkaar. Bij bijna tijd (op mijn horloge) geeft Willem de bal voorbij de
keep, daar staat Jan M. 1 meter voor
de goal vrij en....MIST! Die moet dus
nodig weer naar Wendy om zijn haar
eraf te scheren, want hij ziet de ballen
niet meer! Ach ja, laat ik maar besluiten met te vermelden dat het nog2-6
en 2-7 werd (mooi verdedigingswerk,
Ronald ALLEEN!). Zouden we dan
toch nog wel een trainer kunnen
gebruiken?

Liz.

P.S. Haaye, je mag best 10 sec. eerder affluiten om de schade wat te
beperken hoor!

Zaterdag 5 maart was het dé grote
dag voor Sarda Tijsma. Haar debuut
op het voetbalveld bij F3. Dit was
toch wel even wennen, want wat doe

je als de bal steeds achterje aan
komt? [n ieder geval moet het een
mooie wedstijd zijn geweest, wÍmt
ze hebben maar met 1-0 verloren. Pa
Piet was mee om te kijken en het was
dan cok niet verwonderlijkdat
Tjarda na afloop van de wedstrijd
tegen hem zei;"7n, en dan gaan we
nu naar de kroeg zeker?!"

(ook van) Liz.
Noot van Pa Piet; Het tripje naar de
kroeg ging niet door, met als gevolg

ïjarda een week later haar kortstondige voetbalcarrière al weer
afsloot, zodat beide horecagelegenheden in Oldeboorn de nodige financiële klappen krijgen te verwerken.

dat

Sorry...

TIPS VAN DE KROMME:

*
*
n

*

*

rWie niet goed kan koppen heeft dat alleen aan zich-

zelf te wijten. Want koppen kun je léren.
Houdt wel je ogen ópen.
Durf te koppen. Begin eerst tegen een muurtje. Oefen op springkracht.
Gebruik je lichaam bij een kopduel. Anders lig iíi het
eerste op de grond.
Sla de bal met je hoofd, aai hem niet.

