De man in het zwart
Er is een man in 't zwart gestoken
Een man waar zoveel over wordt

gesproken,
Wanner men weer eens heeft
verloren
En men niet heett kunnen scoren,
Het is een íeit, want steeds maar

weer
Gaat men tegen die man tekeer,
En dan niet zomaar aÍ en toe
Neen, elke wedstrijd maakt men
hem moe.
Het is algemeen bekend
Die man in 't zwart is een krent,
En hoe jê het wendt oÍ keert
Het zijn de spelers waar ie 't van
lêert,
Maar, waarom tegen die man
zo'n getier?
Hij doet het toch ook voor zijn ple-

ziet!l
Hij doet als ieder van ons zijn

best
ls hij dan de man, die de boel verpest?
Maken wij dan geen Íouten?

Zijn wij dan van die schattebouten?
leder doet wel eens "wat niet kan"
lêder pakt wêl eens een man.
Hoeveel Íouten maken wij in het
veld?
Heb je die wel eens geteld?
Dan komje niet aan spelen toe
Alleen van dat wordt je al moe,
De man in 't zwart die maakt het
uit
Er is dus enkel maar die "Íluit",
Het is ook bij iedeÍeen bekend
Spelers en aanhang zien lnccl-als
die "vent"
Met gemopper schiet je toch niets

op
En je eigen team zit met de strop
Je moet alti.id doen wat hij zegt
Doe je het niêt, dan weet je wel
Sta je voor 2 minuten buiten het
spel,
En wat bereik je daarmee?
Alleen je klub zil in de "puree",
Van nu af houden wil in de wedstrijd dus onze mond
Dal is voor die "vent" en ons team

het beste en gezond!!
leder mens kan wel eens Íalen
Dus eindig ik hiermee vlug mijn
dwalen.
Het eerste wil natuurlijk best beter
want ze hebben ons en zichzelÍ te

veter
ze moe-ten wat meer doen en wat
meer laten
al hebben ze 't vasl niel in de
gatên
toch kunnen ze er aan de bar eindeloos over lullen en praten.
Reoels voor een "dooroewinterd"
bestuurslid.
a. Kom nooit op tijd. (andêrs word
U voor een beginner aangezien).
b- Zeg nooit iets voordat de vergadering halverwegen is, dat
bestempeld U als een wijs man.
c. AIs U geen oplossing ziet, roep
dan een commissie in het leven of
het punt aan houden voor de volgende vergadering.
d. Wees zo vaag mogelijk. dan irriteert U niêmand.

Haulerwijk kreeg dik pak slaag van Oldeboorn: 2-7
Na een sterke seizoenstart met
twee uitzegês kreeg Haulerwiik in
de eerste thuiswedstrijd op De
Hichte een dik pak slaag. Daarvoor
zorgde Oldeboorn, dat dê roodwitten op een hard aankomende 2.7
nederlaag trakteerde. Bij de rust
keek Haulerwijk al tegen een vrijwel
hopeloze 0-3 achterstand aan. De
basis wor die zevênklappeÍ legde
OldebooÍn al in de eeÍste tien minuten, waarin twee keer weÍd gescoord. Oldeboorn hield het spel
goed bÍeed en stichtte vooral via de
vleugels gevaar. Haulerwijk kreeg al
na drie minuten de eerstê klap te
veMerken- Een stÍakke voozet van
Sjors Akkerman werd door iedereen
gemist, waarna de bal via een been
van verdediger Jan Lezwijn onfortuinlijk in het eigen doel verdween:0-1 . Nauwelijks van die
schrik bekomen, lag nummer tvee
al achter keeper Bert Kuiper- Deze
keer werd een voorzet van
DouweJan Akkerman door Sietse
Veensira beheeÍst aígêwerkt:O-2.
De spaarzame anvallen leverden
Haulerwijk nauwelijks kansen op.
Een paar keer ontstond er wat dreiging, maar de mogelijkheden voor
Jan FrÍdus Bitsema en de anders zo

tÍeÍzekere Leonard Beijert leverden
niets op. Na een halÍ uur spelen liet
Oldeboorn zien hoe het wel moet.
VanaÍ de Íechtervleugel sneed
Douwe Jan Akkerman naar binnen
en zette zijn ploeg op een comfortabele 0-3 voorsprong. ln het laatste
gedeelte voor de pauze kÍeêg
Haulerwijk een paar mogelijkheden,
die dê ploeg het nodigê vertrouwen
vooÍ de tweede helÍt hadden kunnen
geven. Jan FFridus trof de paal en
wist ook de têrugspÍingend bal niet
tussen de palen te krijgen. Ook leonard Beijert had geen succes met
tweê kopballen, waarvan een in de
handen van de keeper belandde.
Het sprankje hoop dat Haulerwiik
nog had, werd al in de eerste minuut
na de pauze aan gruzelementen
geschoten. Na een hoekschop
kwam de uitgekopte bal voor de
voeten van Pieter Poepjes, die doeF
trefíend uithaalde: 0-4. Nauwelijks
drie minuten later had dezelÍde speler opnieuw succes, na een vlot
lopende aanval. Met Hieke Hut voor
Flichard Buma probeerdê Haulerwijk
met de moed der wanhoop nog wel
iets positieÍs terug te doên, maar eÍ
lukte weinig meer. Pech had Hans
Kerstholt met een boogbal die net

langs de verkeeÍde kant van de paal
veÍdween- Na een voorzet van
Kerstholt veÍscheen Jan Fridus
Ritsema in kansrijkê positie. Hij
schoot echter naast. Na een verdedigingsfout van Gerben van der Ley,
die de bal tegen een tegenstander
kopte, schuiverde Sielse Veenstra
nummer zes onhoudbaar achter
doelman Kuiper:0-6. Leonard Beiiert
mocht van geluk sprêken dat een
wat onbesuisde aktie tegen
Oldeboorn-keeper onbestaft bleef .
Met nog achttien minuten le spelen
kon Haulerwijk toch nog iets lerugdoen. Na een schot van LeonaÍd
Beijert, dat smoorde in een woud
van veídedigers, kwam dê bal voor
de voeten van Arjen Land, die raak
mikte. Mêt zun derde treffer bracht
Poepjes, die Alexander Beijert simpêl uitspeelde. de stand 1-7 op het
scorebord. ln de slotfase bepaalde
Leonard Beijert met zijn zesde seizoentrefïer de eindstand op 2-7.
Scheidsrechter Baron uit
Surhuisterveen had geen moeilijke
middag en hoeÍde geen kaarten uil
te delen.
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de bestuurskenner

Een nieuw seizoen van start.
Gelukkig roll het balletje al weer enkele weken, en zijn dan nu elndelijk alle
teams (incl. ons nieuwe damesteam en de C-jun., die een onÍoftuinlijke seizoenstart kenden) weer volop in competitie. Ook alle trainingen worden
gelukkig weer volop bezocht, en er wordt met volle overgave gelraind door
alle teams. Een keerzijde op dit moment is echter dat we nu al weer te

maken hebben met vele blessures, vooral bij de senioren. Een simpele
optelsom in week 37 bracht aan het licht dat we alleen al bij de senioren te
maken hadden met 1Z aÍwezigen als gevolg van langdurige en kortstondige blessures en spelers die vanwege werkzaamheden (nog) niet beschikbaar zijn. Het gevolg hiervan Ís wel dat we momenteel bij de senioren wel
heel krap zittên met het aantal spelers voor 4 elftallen_ Gelukkig kunnen we
momenteel bij de A- en B-selectie regelmatig een beroep doen op onze Ajunioren, maar het moge duidelijk zijn dat ze dl't niêt een geheel seizoen
kunnen volhouden. Deze jongens dienen ten eerste op zaterdag hun eigen
wedstrijd te spelen, en bij hoge nood op zondag mee te spelen bij de A- en
B-selectie. Bovenstaande houdt wel in dat de momenteel beschikbare senioren niet te gemakkelijk moeten aÍzeggen voor de wedstrijden van zondag.
Begrijp wel dat de leiders de laalste weken met handen in het haar zilten
om een voltallÍg elftal op de been le brengen ieder zondag. Voor de geblesseerden nog even het volgende. Laat a.u.b. je leider even weten wat er precies aan mankeert en hoe lang je uit de running bent. Laat ook wetên
wanneer je weer herstêld en beschikbaar bent, zodat de leiders dit ook in
een vroegtijdig stadium weten. Kortom, hou contact met je leider!!! Hopelilk

kunnen we binnenkort weer over de nodige spelers beschikken. Verder
wens ik alle geblesseerden beterschap, en hopelijk snel tot ziêns op de
voetbalvelden.
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wcdstnrSd v@rslagen
Zaterdag 9 September
R.W.F. E1 - Oldeboorn E1.

Oldeboorn E1 - Tiinie El

We vertrokken om 8 uur om 9 uur
te voetballen. We gingen met deze
spelers:Sander,Antonn je,Menno,A
rjen,Hinderik,Chantal,
Marten,Karin,Marit,Jitske en
Jelmer. Jorril was niet mee want
hij heeft een gebroken been. Het
regende als pijppestelen en het
voetballen moest gewoon doorgaan. De eerste heltt was het 0-0.
ln de tweede helft konden we ook
goals maken de tegenpartij wel.
De eindstand 1-0.

GroetjesJitske.
Oldeboorn C1 - Wolvega C1
We moeslen donderdag 14

ln de eerste helft hadden wy een
aanval en toen zou Sander naar
my schieten en toen raakte hy my
niet toen ging hy naast.
En toen schiete de keeper uit en
toen scoorde tynje en toen namen
we de af trap en toen hadden we
weereen kans en die kreeg de
keeper weer en toen schopte de
keeper weer uit en toen kreeg ik
de bal en die ging net naast en
toen was het rust en toen kregen
we ranja en toen hadden we een
kans en toen Íloot Jentje voor
blesure en dat was hele maal niêt
leuk en toen scoorden hun nog
een keer en toen was het aÍgelo-

pen!!!

September voetballen tegen
Wolvega. De wedstrijd begon en
al vrij snel stonden we met 1-0
achter, het duurde niet zolang oÍ
het was 0-2 en omdat Wolvega
doozetle waren de 3e,4e,5ê en
6e goals ook snel gemaakt toen
haden we pauze we stonden toen
al met 0-6 achter. Cees was daar
uiteraard erg blij mee (dus niet) ên
heeÍt ons even een verhaaltje verteld. Ook werdeb er vier wissels
toegepast waarna we het veld
weer op gingen het ging toen stukken betei en we kregen nog maar
1 goal tegen. Einduitslag 0-7.

Jelmer v/d Berg.

Arien Watzema.
Akkrum D1 - Oldeboorn

D1

Om 10. 15 moesten we bij UrÍÍ
zijn, op de Íiets.
Toen gingen we richting Akkrum.
Na 20 minuten f ielsen kwamen
we in Akkrum aan.
En toen hebben we ingelopen.
Even Iater begon de wedstrijd.
Het eerste kwartier was Akkrum
de betere ploeg.
Maar toen hadden we een counter, en kreeg Bouke Paui de bal
en scoorde. Even later had ik de
bal, en gaÍ de baÍ aan BoukePaul en maakte hij 0-2 voor ons.

Toen was het pauze.
Na de rust zaten Remco,Gysbert
en ik op de bank.
5 minuten na rust was hel al 2-2.
Toen maakte Jelmer een goal en
was het 2-3 voor ons.
Maar in blessure tild maakte de
Akkrum de gelijkmaker.
De eindstand was 3-3.

Johannes Waizema.
Oldeboorn C1 - Jubbega C1
Om 9 uur gingen we weg uit
Oldeboorn, toen we in Jubbega
kwamen moesten we eerst even
omkleden. Toen we dat hadden
gedaan twee rondjes om het veld.
We hadden voor de eerste helJt
drie wissels Klaas,Hedde en ik.
Oldeboorn kreeg aÍtrap en
Robbert scoorde al vrij vlot 1-0.
Maar Jubbega was toch redelijk
goed en kreeg veel kansen. Germ
ging er vandoor en scoorde 2-0
en kort daarop maakte hij 3-0. ln
de tweede helit kwamen Klaas,
Hedde en ik erin. Al naar een
paar mínulen haalde Klaas een
speler neer en kreeg een waarschuwing kort daarop ging ik er
wat te hard in en w€rd er uitgestuurd. (voor maar 5 minuten) De
ploegen waren evensterk maar
Jubbega maakte toch nog een
goal. Eindstand 3-1 voor ons.

Harm Watzema.

nneuws van hct cerste
Hierbij begin ik maar met de
oefencampagne van het vlaggeschip, die bêgon tegen Oldeboorn
2. Deze wedstrijd werd met
2-0 gewonnen. De doelpuntenmakers waren volgens mij Siete V.
en Henrico V. ln dezê wedstrijd
verloren we de eerstê speler nl.
Cees R- mel een knieblessuÍe. De
tweede oe{enwedstrijd werd in
Oldeboorn aÍgewerK tegen Joure.
ln dit duel vielen in totaal 7 doelpunten. Oldeboorn nam 4 voor z'n
rekening, de doelpuntenmakers
zijn mij inmiddels ontschoten,
maar de tweede overwinning was
binnen. De derde oeÍenwêdstrijd
was tegen DTD en alweer een

thuiswedstrijd zodat Binne hierdoor de eerste weken een Ílink
kas succes boekte, maar dat terzijde, Ook nu ging het dê
Boarnsters voor de wÍnd wat blijkt
uit de êindstand want die was nl.32. De vierde op rij in deze oeÍencampagne was de wedstrijd tegen
Nieuw-Roden een Drentse
2eklasser, het werd een boeiend
duel met over en weer kansen
maar na 90 minuten slond de 0-0
nog steêds op het "bord". De vijfde en laatste oelenwedstrijd was
tegen Akkrum 2 en werd gespeeld
in Akkrum. De 1e hêlÍt ging gelijk
op met een iets beter Akkrum.
Maaí voor rust werd er niet ges-

coord. De tweede helÍt was wat
dat betreÍt een stuk boêiender
want na 90 minuten was het 0-3
en was AkkÍum 2 verslagen wat
natuurlijk altijd wel aaÍdig is, maar
vooral met de gondelvaan in het
vooruitzicht kwam deze overwinning als geroepen. Nu begon het
echte werk zonder Henrico V. die
inmiddels ook geblesserd was
geraakt. Bil dit gegeven wil ik
even een oproep plaatsen aan dê
ouders van kinderen die zonder
zijwieltjes kunnen Íietsen, indien
U die zijwieltjes over hebt die
graag inleveren bij Henrico
Veerman J-Benedictussraat 23. 3
Seplember werd het menens, dê

eerste competitiewedstrijd legen
Sport Vereent. Deze sterk verjongde ploeg kon meer tegenstand bieden dan de ploeg van
voríg jaar. Met de rust was het nog
steeds 0-0. Hoewel er aan beide
kanten kansen waren geweest
had good old Durk Valk nog wel
de nul, die deed ook weer eens
mee wegens een schorsing van
Siemen Willem. De 2e helft begon
vÍij goed we hadden het betere
van h€t spel maar wisten dat niet
in een doelpunt om te zetten. Na
een 25 minuten weÍdên er twee
kaarten uitgedeeld een gele en
een rooie de laatsle werd gegeven aan Siete V. Maar met 10
tegen I 1 werd Oldeboorn eigenlijk allen maar beter en kreeg dan
ook de beste kansen, maar u voell
'm natuurlijk al aankomen het
werd dan ook 0-0. Maar beter een
punt dan geen. 7 September
stond de wedstrijd tegen
Oosterlittens voor de Íeonskipsbeker op het programma en aangezien de Boarnsters echte

"cupÍighters" zijn hadden we het
ook nu weêr echt lastig. Wat overigens niet aan het spel van de
legenstander lag, maar voornamelijk omdat het bij de Boarnsters
niet goed tussên de oren zat. De
ruststand was nog wel 2-2 de
doelpunten kwamen op naam van
Siete V. en August F. Na de rusl
leek alle concentratie weg te vloeien, en dat Siete V. z'n lweede
doelpunt maakte mocht niet verhelpen dat we toch met 3-4 het
schip in gingen. Snel verg€ten
dus. De tweede competitiewedstrijd was die tegen Langezwaag
die vorige week met 6-2 klop hadden Gekregen. Dus verw88 we
een zeer gebrande ploeg wat ze in
het begin van de wedstrijd ook
nog wel uitstraalden. ln deze Íase
had Oldeboorn nog wat moeite om
elkaar te vinden maaÍ gaande weg
werd dit steeds beter. Na een halÍ
uurtje kwam Siete in kansrijke
positie maar kon niet meer schieten hij leverde de bal Ín bij Jan v/d
W. die met de "skynbonke" vanaÍ

EDSTRilJDPROGRAMMA

een meter oÍ 25 verwoestend uithaaldê en Oldeboom aan de
voorsprong hielp, 10 minuten later
schoot Siete V op goal, hierbij
ging de keeper van Langezwaag
in de Íout en kon Sietze A simpel
proÍiteren door de rebound binnen
te schieten. Dit was levens de
rustsland. ln de rust werd Pieter P
in het veld gebracht mel nr. 13,
een pikant detail zo zou later blijken. De tweede helft kan ik dan
ook kort over zijn, de weerstand
was gebroken en Pjeter P liel een
zurvere hattrick noteren en zo
werd de eindstand 5-0 waar
Langezwaag absoluut niet over
mocht klagen.

W @LDEBOORN

De reporter.
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ZATERDAG 30 SEPTEMBEH

ZATERDAG 14 OKTOBER

109 0526
1 0.30
312 0628
705 0680
415 0791
523 0964
621 1 148

109 0523 TIJNJE A1 -OLDEBOORNAl 14,00
312 Q621 WWS C1 - OLDEBOORN C1 11.00
OLDEBOORN DA 1 IS VRIJ
415 07s8 oLDEBOORN D1 - UDTROS D1 1 1 .00
OLDEBOORN E1 EN F1 ZIJN VRIJ

DRACHTSTER BOYS A3 - OLDEBOORN A1

AKKRUM Cl -OLDEBOORNCl 11.00
OLDEBOORN DA 1 - RES DA 1 14.00
OLDEBOORN D1 - TIJNJE D1 1 1 .OO
WSPOLTA E1 - OLDEBOORN E1 1o.OO
LANGEZWAAG F1 - OLDEBOOBN F1 1 1 .OO

ZONDAG 1 OKTOBER
801 .1513 OLDEBOORN 1 - TERSCHELLING

1

14.00 B.BOOI

818 1604 oLDEBOORN 2 - RENADO 412.00
822 2270 GAVC 6 - OLDEBOORN 3 10.00
824 2282 AKKRUM 5 - OLDEBOORN 4 12.O0
ZATERDAG 7 OKTOBER
109 0522 OLDEBOORN A.1 - AKKRUM A1 14.00
312 OO19 OLDEBOOFIN C1 .AENGWIRDENCl 12.00
705 0671 BALK 1 - OLDEBOORN DA 1 12.30
4150791 AENGWIBDEN D1 .OLDEBOORN D1 11.45
523 0963 OLDEBOORN E1 . DRACHTEN E1 1 1.OO
621 1149 OLDEBOOBN F1 . WISPOLIA F1 1O.OO

ZONDAG 8 OKTOBER
801 151 5 OLDEHOLTPADE 1 - OLDEBOORN 1
14,00 W.KRIKKE
818 1604 SNEEK BP - OLDEBOORN 2 12.00
822 2267 oLDEBOORN 3 - FRIESLAND 6 12.00
824 2282 OLDEBOORN 4 - JOURE I 10.00

ZONDAG 15 OKTOBER
801 1514 OLDEBOORN 1 - ZANDHUIZEN 1
14.00 T.TIELKEN
818 1605 OLDEBOORN 2 - LANGEZWAAG 2 11.00
822 2269 MKV'25 6 - OLDEBOORN 3 10.00
824 2280 RENADO 5 - OLDEBOORN 4 12.00
WOENSDAG 4 OKTOBER OE STUIT JOUFE
019 HASKERLAND 6 - APOLLO-ENGINEERING
22.20 S,DÊ VRIES

MAANDAG 9 OKTOBER UTINGERADEELHAL
AKKRUIVI

019 SPIKEHBOOR'87 1 - APOLLO.ENGINEERING
22.20 W.KUITERT
MAANDAG 16 OKTOBER UTINGERADEELHAL
AKKRUIV
019 APOLLO-ENGINEERING - BEAD SWART 1 21,20
J.DE GROOT
OINSDAG 24 OKTOBER DE TWINE GROUW
9 GAVC 7 - APOLLO.ENGINEERING
1 22.'10 D,PATTIAPON

O1

senil@ren verslagcn
Warga - Oldeboorn 3-0

Beste Heinze Bakker

Na de 2-7 winst tegen HauleÍwijk

tegen de paal. Dus bil rust een 2-0
achtersland. In de rust werden we
nog even wakker geschud door
onze trainer. Over de 2e helft valt
eigenlijk niet veel te vertellen. We
vielen wel aan maar beslist niet
overtuigend. Hel werd zelÍs nog 30 voor Warga. Tot overmaat van
Íamp moest Augusl ook nog
geblesseerd het veld verlaien. De
stand bleeÍ 3-0 voor Warga.
Volgende week tegen
Terschelling moeten we deze
nederlaag maar weer even rechtzetten. Verdèr wil ik de wissels
Jurjen en Jan M nog bedanken
voor hun inbreng.

togen wij 24 Sept. naar Warga.
Deze ploeg had alle wedstÍijden
nog gêwonnen en slonden dus
bovenaan. Wij misten deze wedstrijd S.Veenstra die helaas 4
wedslrijden geschorst is. Dit betekende een aanlal verschuivingen
in het elÍtal. Het eers'te kwartier
waren wij nog wel de betere, maar
na een half uur kon Warga toch
scoren via een zeer goeie kopbalvia een corner. Zo'n 5 minuten
later scoorde Warga hun 2e goal
in een scrimmage voor de goal.
Vlak voor rust werd Douwe Hein in
het straÍschopgebied gevloerd. Dit
betekende een penalty. Johan
schoot de bal jammer genoeg

TOP'63 - Oldeboorn Dames

begonnen we vol goede moed
aan de 2e helÍt. De eerste goal
werd gemaakt door Oldeboorn en
wel door Nynke Akkerman.
Helemaal in de wolken van het
gemaakte doelpunt zag de tegenpanij kans om te scoÍen. Door
conditie-gebrek aan de kant van
Oldeboorn kon TOP'63 het winnende doelpunt scoren. lvlar
ondanks dat we verloren hebben,
hebben we toch goed gespeeld,
gezien het onze 1e wedstrijd was

Zeg Heinze, wat maak je me nou?
Kom ik maandag om 12.00 uur uit
m'n nesl na een zware zondag te
hebben doorgebracht op de diverse
voetbalvelden en de plaatselijke
taveerne, waardooÍ ik iedere zondagavond het befaamde programma
Studio Sport (waar jij de eindÍedaktie
van hebt) rnoet missen, ga ik er om
13.00 uur maaÍ weeí eens rustig voor
zitten en wat blijkt.....
Geen Studio Spod!!ll Dit is reeds om
9.30 uuÍ uitgezonden!!!
Nou weet ik toevallig dat je bent
getrouwd met een ex-Boarnster, en
zou je dus moeten weten dal wijzondagavond echt niet in de geiegenheid
zijn om jou progÍamma te kunnen
zien, aangezien ook de plaatselijke
horeca gesponsord dient te worden.
MaaÍ je moet ook begrijpen dat wij
zeker de daaropvolgende maandag
om 9.30 uur nog niet in staat zijn om
ook maar een glimp op te vangen van
het meest favoÍiete progÍamma van
onze publieke zendeÍs (wat nou
publieke zenders, als wij niet eens in
staat zijn om er naar te kijken). Nee
Heinze, dit is duidelijk een grote misÍekening in de programmering. lk (en
met mij vele "zondagavondgangeÍs")
verwacht dat we binnenkod weer
gewoon om 13,07 UUR!! naar ons
favoriete programma kunnen kijken.
Mocht je er overigens êens met ons
van gedachten over willen wisselen,
dan weet je waarje ons op zondagavond kunt vinden.

Mariska en Monique.

Een ex-kiiker om 13.07 uur.

svb.
1

Vrijdag 1 5 September hadden wij
onze eerste wedstrijd in
Oppenhuizen. Hel vervoer was
prettig geregeld. Er was maar 1
auto en de rest kwam met hel
busje (,busje komt zo'). Na ons
snel te hebben omgekleed en een
snelle uitleg van de opstelling kon
de wedstrijd beginnen. ln de eerste helÍt waren er veel kansen
voor Oldeboorn die helaas niet
werden benut. Na een pep-talk
van onze coach Henk Vink en een
lekker bakje thee met suiker

Nieuweschoot 5 - Aldeboarn 2
Op zondag 10 september vertrokken wij rond 9.00 uur vanuit het
doelhoÍ mel 1 .l man(Jelger
Hoekstra had zich verslapen) richting Heerenveen om tegen
Nieuweschoot te voetballen.
Eenmaal aangekomen dronken
we eerst een bakje koÍfie om ons
daarna om te kleden en te beginnên met de warming-up en rustig
een balletje le trappen. Daarna
Íloot de scheidsrechter voor de
aanvang van de wedstrijd. Al
gauw bleek dal het een gevaarlijke tegenstander was, want na 2
minuten stonden we al op achtêrstand 1 - 0. Maar wê lieten de
moed niet zakken en pÍobeerden
weer langszij te komen, maar het

wou niet echt lukken. Hiervan pro
Íiteerde de tegenstander en
maakte 2 - 0. Toch moesten we
proberên een aanluitlngstrefÍer te
Íorceren om de achterstand te
verkleinen. We kregen hier wel
gelegenheid toê J. Meester werd
door middel van een lang pass de
diepte in gestuuÍd maar schoot
net langs de goal. VooÍ de pauze
werd er door Nieuweschoot nog
tweemaal gescoord waardoor de
ruststand op 4 - 0 kwam. ln de
pauze werd Foppe gewisseld voor
Jelger.
ln de 'tweede helÍt werd êr vanaf
begin beter gespeeld waardoor er
meer kansen werden gecreëerd.
Maar ook de iegenstander kon

gevaarlijk counteren maar er
werd niet gescoord. Ook niet
door P. Poepjes die zijn vrije
trappen op de lat zag belanden
en door de keeper uit het doel
werd gehouden, zo hadden we
het geluk niet mee. Ook S. de
Roos werd lichtelijk gevloerd
maar kreeg geen penalty. Maar
ook in het straÍschopgebied van
Aldeboarn werd hands gemaakt
maar ook hier Íloot de scheidsrechter niet voor. Nieuweschoot
werd nog gevaarlijk door een
opontlettendheid van Aldeboarn
en maakte er door middel van
een Íraai aístandschot 5 - 0 nul
en da't was tevens de eindstand.

Gerke van Kalsbeek

Aldeboarn2-jirnsum2
Op donderdag begonnen we aan
de eerste serieuze oeÍenwedstrijd
tegen Jirnsum 2 met B. Brander
als scheidsrechteÍ ln het begin
was het Jirnsum dat hetspel
beter beheerste en door een verdedigingsÍout al gauw op een 0 - 1
voorsprong kwam. Maar we lieten
het er niet bij zitten en kregen
enkele kansjes maar het bleeÍ 0 1. Na een kleine 20 minulen kregen wij een corner die door R.
Jelsma beheerst werd ingekopt en
zo de stand op 1 - 1 brachl- Maar
nog voor de pauze deed Jirnsum
iets terug en bracht de ruststand
op 1 - 2. ln de pauze werd even
goed gepraat over de Íoutjes om

er zo weer een goeie 2e helÍt van

lê maken. De 2e helfi was nog
geen minuut oud of Jirnsum stond
op 1 - 3. Maar we lieten het er niet
bij zitten en gingen in de aanval
en probeerden de achterstand te
verkleinen. En met succes, na
een goeie aanval werd er gescoord door J. Witteveen die hiermee het verschil terug bracht tot 2
- 3. Met de gedachte hier valt nog
meer uit te halen werd de stand 3
- 3 na een mooie solo-actiê van J.
Meester die vanaÍ de middellijn op
het doel van Jirnsum afging,
waarbij een speler die een poging
deed om Jan Meester van achteren probeerde te tackelen misluk-

te. Jan ging recht op de keeper aÍ
en stiÍte de bal over de keeper. Na
deze aktie toonde de scheidsrechter nog een rode kaart voor een
speler van Jirnsum.Ook hierna
begon Jirnsum proberen de wedstrijd naar zich toe te trekken,
maar konden niel scoren" lvlaar
een kwaÍ1ier voor tijd kregen wij
een mooie kans op 4 - 3 die benut
werd door J. Witteveen. Jirnsum
drong nog aan maar het lukt niet
om op gelijke hoogte te komen.
En zo werd het een verdiende
overwinning voor Aldeboarn.

Gerke van Kalsbeek

nilcuws van e nedaktne
.WIJ

FELECITEREN IN OKTOBER

Cees Reitsma
Tjitze Nijdam
Tony Rijskamp
Viera Dias
Harke Hartmans
Sybrand Oosterbaan
Sander Postma
Luitzen ldzinga
Menno Boerhof
Johan Tysma
Haiko Akkermans
Theo Huisman
Frans Goerres
Gysbert v/d Heide

2 Oktober
3 Oktober
1 Oktober
1 1 Oktober
1

1

7 Oktober

22
22
23
24
25
27

Oktober
Oktober
Oktober
OKober
Oktobêr

Onobet

28 Oktober

30 Oktober
30 Oktober

BELANGRIJKE DATA
V.V. OLDEBOORN.

26 jaaÍ
5 jaar
49 jaaí
37 jaat
35 jaar
26 jaat
10 jaar
26 jaar
1

Vrijdaq 29 December
Het is weer zover. Voor de achtste keer wordt het wereldberoemde zaalvoetbaltoernooi van
Douwe Venema georganiseerd.
Zowel heren als dames kunnen
aan dit spektakel meedoên als je
nu kunt voetballen of niet. De prijsuireiking zal dit jaar plaats vinden bij Hans en Annie oÍtewel
Hotel Goerrês.

jaaÍ
25 jaat
18 jaar
13 jaar
24 jaar
11 jaaí
10

Hierbij verzoekt de redaktie geboortekaartjes/overlijdensberichlen/jubilea
e.d. m.b.t. de voelbalclub (bêstuur) in te leveren op Swettebuorren 29
Oldeboorn (HaÍm Oosterbaan)

FVB-INFOL|JN 058-671 61 5
(DTVERSE rNFO VrA CAS-

P,P.van der Veer Bokaal.

Naam

ElÍtal

P.Poepjes
W.v-Kalsbeek
D.Westerhoven

Eerste
Derde
Vierde

J.Braaksma

Tweede

H.Amênt

Vierde
Eerste
Vierde
Vierde
Vierde
Eerste
Eerste
Eerste

S.Veenstra
R.Dijkstra
B.Oosterbaan
H.Hartmans
D.H.Akkerman
J.v/d Woude
S.Akkerman

J.Hoekstra

Tweede

Doelpunlen
6
5
5
3
2
2

naam

ElÍtal

H.v/d.Krieke
L.Hamburg
J.Bethlehem

Derde
Derde
Derde
Derde
Vierde
Vierde
Dames
Dames

f/.Nkasa
M.KIeeÍstra
J.de Boer
N.Akkerman
M.Hiemslra

Doelpunten
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
.1

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDEFS!!!

nntenf,l oretne
ln onze rubriek "lnterfjoetje" deze keer een profielschets van:
Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat:
Schoenmaat en merk:
Gespeeld in:

Haaye van der Heide
26-05-46
gehuwd samenlevend
47 PUMA
Oldeboorn 81 ,A1 ,1(1x),2,3,4,5 A.V.V
l,Leeuw.Zwaluwen 1,2
RokenlAlcohol:
niet meer/geregeld
Kan sex voor de wedstrijd:
natuurlijk
Beste boek:
Abe Lenstra Voetballen doe je zo
Beste film:
The Dear Hunter
Beste acteur en/oÍ actrice:
George Formby
Lievelingskost:
wat Janny voorschoteld
Hobby,s:
te veel
Mooiste vrouw en/of man:
ben ik mee getrouwd
FaVoriete club:
Oldeboorn..........Ajax
Favoriete trainer:
Elek Schwartz
jaar
Welke club wordt dit
kampioen:
Ajax
Welke clubs degraderen er dit seizoen:
Akkrum en G.A.V.C.
Beste scheidsrechter:
Douwe van der Laan
Slechtste scheidsÍechter:
ik zelf
Favoriete tv-programma:
sportprogram ma's
Favoriete tv-presentator:
Mart Smeets
Kwal van de tv:
Hans Kazan
Favoriete radiozender:
omrop Fryslàn
Favoríete diskjockey:
Pieter Poepjes
Favoriete Muziek:
Blues
Slechtste muziek:
is die er wel?
Favoriete andere sport:
tennis
Onderschatte speler:
Johannes Poepjes
Overschatte speler:
John de WolÍ
'leuk
Hoogtepunt:
om mee te rnaken
Dieptepunt:
ligt ver achter mij
Ambities voor de toekomst:
gezond oud worden
Beste krant/tijdschrift:
de Zwart Witten
Slechtste krant/tijdschrift:
FVB-Nieuws
Een hekel aan:
deurwaarders
Bewondering voor:
invalide sparters
Wie zou je weleens willen ontmoeten:
dat kin ik net betinke
Kwal van de voetballerii:
Johan CruijÍÍ
Wie nodig je niet uit op je verjaardag:
J.C.
Beste (oud) voetballer v.v. Oldeboorn:
Hein Piersma
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: weinig
Voetbal is:
soms niet te verteren, dan weer
him melhoog
Wat je verder altijd al kwijt wou:
no nee hjoed net

UilT DE OUEE DOOS VAN"..""".KOOS
(Tekst: S.Huisman)
Aangezien onder vaste medewêrkers ook onze naam nog staat
vermeld eersl maar begonnen
mel het nodige stoÍ van de computer te verwijderen. om te proberen weer wat stoÍ uit het seizoen
1983-84 vast te leggen.
Overigens zijn we niet van plan
om tot in de eeuwigheid met deze
rubriek, die bijna 10 jaar geleden
van start ging, door te gaan. De
tijd waar we nu over schrijven ligt
per slot van rêkening nog niet zo
erg ver achter ons en bovendien
is het de bedoeling dat er over 2
112 jaaí l.g.v. het 75-jarig jubileum
een boek gaat verschijnen. Vorig
jaar al werd schrijver dezes benaderd met het verzoek de periode
1973-98 voor zijn rekening te willen nemen en hier positief op
gereageerd. Nadien ook reeds
bezig geweest met het samenvatten van een aantal jaargangen,
opdat niet alles op het laatstê
moment nog moet gebeuren.
Daarom gaï het wel te denken
toen we onlangs door een ander
lid van de jubileumcommissie
wèrden aangeklampt met de
vraag oÍ we nog over oude gegevens beschikten, daar deze persoon en nog iemand anders mel
het amenstellen van het boek
waren belast en niet op de hoogte
bleken te zijn van hetgeen ons al
eens was gevraagd (navraag
leêrde overigens dat êr wel degelijk over was gesproken). Lezers
die nog een oÍ andere anekdote
weten, kunnen die vast wel bij
Jan de Jong kwijt, hoewel de
kans groo't is dat men die dan ook
vooÍgoed kwijt is. Die anekdote
dan, bedoeJen we.....
Voor de aanvang van het seizoen
1983-84 had het eerste elftal vêel
weg (wê gebruiken nu vermoedelijk een "f raisisme") van een korÍbalvereniging. Niet dat er nu
plotseling dames meespeelden,
maar n.a.v. de uilslagen van een
paar oeÍenwestriiden. Er werd
tegen o.a. Buitenpost en Wardy
(Ferwerd) gespeeld en met resp.
4-8 en 5-6 gewonnen. Men speelde dan ook 4-2-4, maar na een

paar kompetitiewedslrijden bleek
dat toch niet meer zo te bevallen
en kwam er weer een extra mannetje bij op het middenveld. De in
de voorbereiding nog zeer produktieve Honkie de Jong kwam weer
op de positie van laatste man
terêcht. Ë.Riêmersma,die er de
eerste wedstrijden niet bij was,

-

zou zijn vertrouwde plaals als
voorstopper toen weer innemen.
Voor de beker werd men kansloos
met 6- t door Tijnje verslagen.
Deze club behoorde ook tot de
"normale" tegenstanders en
moêst bij die gelegenheden drie
punten aan de Boarnsters
aÍstaan. De naamgenoot van de
Oldeboorn-leider,G.Otter, behoorde in die tijd ook tot de spelersgroep van onze oosterburen. Na
een wat aazelende kompetitiestart (hoewel de eêrste wedstrijd
bij ODV met 2-3 werd gewonnen)
lag men het gehele seizoen volop
in de race om het kampioenschap
van de 2e kl.B, met ODIS en
Langweer als grole concurrenten.
Op het kleine veld in Gersloot
werd een 2-1 achterstand in de
laatste 20 minuten nog omgebogen in een 2-7 overwinning. A.de
Kroon,een jaar oÍ wat eerder speler van Oldeboorn, scoorde tweê
keer voor de tegenpartij. Hij wist
H.Oosterbaantwee maal ín de
lucht af te troeven. dit volgens
eigen schrijven van de huidige lei
der van het eerste. Ene
Joh.Poepjes maakte in die peÍiode zijn opwachting en verdrong
T.v.d.Meulen uit het elftal. ln een
rechtstreeks duel om de bovenste
plaats kreeg men in Langweer
een enorm pak slaag (6-1).
Tijdens de winlerstop werd twee
keer tegen dê plaatsgênoten van
trainer J.v.d.Berg geoeÍend en
beide keren trokken de Beetsters
(koploper in de andere 2e kl.) aan
het langste eind. Het tlveede deed
het even later beter door Blue
Boys een gelijkspel aÍ te dwingen.
Na de kompetitie zou Oldeboorn
2, dat ten onrechte dacht kampioen te zijn geworden in hun
afdeling, zelÍs nog een oeÍenwedstrijd tegen het eerste weten te

winnen. We lezen overigens even
later dat de tweede oefenwedslrijd van het eerste tegen Blue
Boys op een vrije zondag in het
voorjaar plaatsvond en er ook nog
eens doordeweeks eervol met 2-3
van het een paar klassen hoger
spelende Nieuweschoot werd verloren. Ook kreeg men in het voorjaar een nieuwe shirtsponsor,
aangezien de vorige inmiddels
Íailliet was gegaan. De
Noodslachting (O.Procee) zou de
komende jaren op de shifts prijken. Wat de kompetitie betrof
vezuimde men aÍstand van ODIS
te nemen, door in de uitwedstrijd
niet verder dan 0-0 te reiken. De
beide concurrenten maakten
elkaar echter ook punten aÍhandig
en OldebooÍn kende een prima
Paasweekend door zowel Boyl als
Oosterstreek (met 7-1 !) aan hun
zegekar te binden. Een week later
een Íraaie 1-4 oveMinning op
Ameland. De van de ZM overgekomen W.van Kalsbeek scoorde
al na 17 seconden, te vroeg voor
onde(boven) getekende en nog
een paar die de kantine op dat
moment nog niet hadden verlaten.
Oldeboorn en Langweer voerden
nu gezamenlijk de ranglijst aan
mêt de onderlinge controntatie
nog op het programma. Het draaide echter op een grote teleurstelling uit, want hel waren de
mannen uit Langweer die met 2-3
aan het langste eind trokken en
tenslotte met de kampioenstitel
aan de haal gingen. Nog niet
genoemde spelers waren destijds
verder nog doelman
W.Veenstra,J.v.d.Woude,T.v.d-M
eer,P.Tijsma,B.Oosterbaan,H. Har
tmans,
J.Meesteí ên in de tweede helÍt
van het seizoen een teruggekeerde P.Bodenburg. H.Niewland en
L.Poepjes vielen aÍ en toe nog
eens in en de vlaggenisten waren
A.v.d.Laan en W.Visser. Tot de
tegenstanders behoordên ook
nog De Westhoek,ONV en
Wispolia.
Wordt vervolgd.

c
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Club van 100 v.v. Oldeboorn per 28-02-1995.
1

.í7.

. Skineskopper (Haaye v.d.

Heide)
2. Moeke de Bruin (een ca'fó in
Oldeboorn)
3. Brothers Booze (Johan, Roelof
en Piel ïijsma)
4. Kees v.d. Velde (lijkt mij duide

Akkerman)
'19. WK 94 (Weddenschap WK

bordjes)
6. Zico (Binne Oosterbaan)
7. Jossie (Janco Voolstra)

15. T.G.V. (Transport Group Valk)
16. W.A.S.H. and Go (Willem,

August, Sietse en Harke)

Topscorers eerste elÍtal
seizoen 94/95
C.Reitsma
D.H.Akkêrman
S.Akkerman
H.Veerman
P.Poepjes
S.Oosterbaan

19
14

I

J.v/d Woude

6
5
4
4
3

A.Fabêr

2

J.Tijsma

H.Ament

J.Voolstra

'I

Aldeboarn 05663-1645
33. Marten de M0s (alias WichaÍd
Postma)
34. "Do Kachel, lk ek kachel"
(Jubbega 5)
35. M. Platf isk (Melle de Haan)
36. lk! hoeÍ niet op zo'n bordje
(Frida Haspels)
37. Hamburger (Leo HambuÍg)

18. Nintendo Jentje (Jenlje

tijk)
5. Bogra Sports (de maker van dê

8. Meesterzuiper (Jan Meeste0
9. Modehuis Numan (ook wel dui
delijk)
10. Katje (Harm Oosterbaan)
1 1 . lk en mien broer (KoÍ Mulder
en Jelle Wierda)
12. Piet Snikkel & Co. (Cor
Brouwer & Siep Grotenhuis)
13. Lytse Louw (Jan Visse0
14. Lillehammer'94 (een wedden

32. TêgelbedrijÍ Boêl Hofstede

D.V. Troíee (Douwe Venema)

-

voetbal 1994)
20. Calimero (Gerke van
Kalsbeek)
21. de Heavy's (Sible, Henk, Ellert
en RoeloÍ)
22. Jeppe Tjengberg (Sietse
Akkerman)
23. Bettel (Jan Bethlehem)
24. Bokkema (Johan Fokkema)
25. Frankie Boy (Frank van
Warmerdam)
26. A+3xH te A. (het andere caÍé)
27. Wobma Fourages (duidelijk

WIE VOLGT?I?!?

Opgêvên kan bij Binne
Oosterbaan tel. .1768.
De kosten bedragen 100,- voor
een heel jaar. Het geld wordt binnen de vereniging besteed voor
"goede doelen". Er is het afgelo-

Iijkt mjj)

28. Anne Nijdam (de trouwste

pen seizoen o.a. een nieuwe stoÍzuiger, een kalkwagen, ca. 30
nieuwe ballen, stoÍ voor nieuwe
cornervlaggen, een andere afwasmachine en een koÍfiezetapparaat
voor aangeschaft

supporle4
29. Black & White (Marcel en
Jikke)
30. Wy passe net op sa'n buords
je (Catharina, Anet, Anet, Bea)
31 . lt BoaÍnster Kwartet ( Ook een
weddenschap WK voetbal '94)

RECLAMEBORDEN V.V. OLDEBOORN SEIZOEN
- MDM SERVICE

OLDEBOOBN/SNEEIíHABLINGEN
- JAC. KNOL B.V. OLDEBOORN
- AUTOSPUITBEDRIJF ELZINGA
IRNSU M
- AUTOBEDRIJF W. V.D. KBIEKE

- FRIESLAND BANK

. CAFE MOEKE DE BRUIN
OLDEBOORN
. FA, RODENBURG OLDEBOORN
. ARK EN RÊAU OLDEBOORN
- DURKJE'S TSIISHUSKE
OLDEBOOBN
-

TRANSPORTBEDRIJF
L. VISSEB OLDEBOOHN.

. RABO BANK
. HOTEL GOERRES OLDEBOORN

.

- M. URFF OLDEBOORN
- BOUWBEDRIJF R. DE VRIES

- WILT U OOK EEN RECLAME

OLDEBOORN
- CORA AUTOMATISERING
OLDEBOORN
- FLUID SYSTEMS DRACHTEN

.

HORA OLDEBOORN
BORD BEL 05663-1772

INLICHTINGEN OVEB EEN
RECLAMEBORD KUNT U KRIJ.
GEN BIJ HAAYE V.D. HEIDE TEL.
1525

AANVANG COMPETITIE SEIZOËN 1995-1996.
De competitie seizoen 1995-1996
gaat van start in hel weekend van
2 en 3 september 1995. De bekercompetitie seizoen 1 995- Í 996

stad op midweekse avonden in de
week 4 t/m 7 september 1995 en
mogelijk in de week 1 1 Vm 14 september '1 995.

ADVERTEREN DOET VERKOPEN!

!

!

WÍlt u ook een advertentie in ons clubblad plaatsen?
Neem gerust even contact op met Jan v.d. Woude lel. 1772

I

