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OVERZIGHT

Het weekend van l3-r4 oktober stond in het teken van een burenruzie, vernielingen aan 2 vrachtauto's en de blessure van de witte
tornado van het 5e. Nou heeft de blessure van Meint H. een nadeel en
een voordeel. Het nadeel is dat onze Ronaldo waarschijnlijk tot de
winterstop is uitgeschakeld, Het voordeel is dat de snoekbaars
voorlopig met rust wordt gelaten, wat zou kunnen betekenen dat de
prijs per kg daalt, Het nadeel hiervan is dat Meint een forse inkomsten
derving heeft. Nu is door Jan de Jong besloten om de stichting Meint
H. de herfst door op te richten. Binnenkort zullen spelers van het 5e
elftal potten rolmopsen proberen te slijten in Aldeboarn. voor de prijs
van ongeveer 25 gulden, om zo onze vedette toch nog wat mooie
herfstdagen te bezorgen. Nou stond dit weekend ook in h-et teken van
maar liefst 5 nederlagen en maar 1 maal winst, het 1e elftal 0-3 bij
Terschelling. Dat kan gebeuren, rnaar als je alles bij elkaar
kom
je bij 6 wedstrijden op een doersardo van 12 voor en 2g optelt
tegen, dit
betekent per team 5 tegen. Het vorige weekend deden ook-enkele
teams hun uiterste best aan klantenbinding te doen. Het totale
doelsaldo in het weekend 6-7 oktober was 1g voor en 30 tegen. Hier
waren de hofleveranciers, het vijfde 10-6 nederlaag en de daáes
5-1r
nederlaag tegen Lemmer. Als je dit leest denk je gàtiit aan korfbaluitslagen. Is er dan nog hoop zurt u zich afvragen,
iazeker en ik breng u
het grote nieuws. want binnen de club hebben we gerukkig nog onze
c-Junloren, 5 wedstrijden gewonnen een doelsardo van 6ó voor en I
tegen, hulde. En dan het programma van 27 en 2g oktober.
Het eerste elftal neemt het thuis op tegen Dronrijp. Nu het eerste
elftal eíndelijk weer eens een wedstrijd won zal deze lijn moeten
worden doorgetrokken, om toch aansruiting te houden r"id" top,
Het tweede elftal heeft vrij. Volgende week moet men naar LSC
en
dan zal er zeker moeten worden gewonnen. Zeker na de nederraag
tegen Heerenveen zullen er weer punten moeten komen wil men
de
aansluiting behouden.
Het derde elftal mag aantreden tegen Arum 1. Gezien de stand mag
dit geen enkel probleem zijn. ook het derde verloor zijn laatste wed-
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strijd en wel tegen Black Boys met 7'4, al moet hier wel bij vermeld
worden dat de scheidsrechter het na 80 minuten spelen het wel mooi
genoeg vond.

Het vierde elftat mag naar Terwispel om daar hun kunsten te vertonen. Nu kunnen we van het 4e in ieder geval zeggen dat de resultaten
in uitwedstrijden beter zijn dan de thuiswedstrijden, dus wie weet is er
een verrassing in petto.
Het vljfde elftal mag afreizen naar Deinum om daar tegen Sparta aan
te treden. Nu durf ik hier eigenlijk geen prognose te geven. Als het bij
het 5e draait zal er zeker gewonnen worden, dus zoals de tweede helft
tegen Irnsum.
Het dam€s elftal ontvangt FFS 2 thuis. Gezien de stand op de ranglijst zou 1 punt haalbaar moeten zijn. Volgens mij werd er thuis de
laatste jaren niet meer van FFS verloren. Nu weet ik wel dat ons

dames team een elftal in opbouw is. Veel nieuwe speelsters, enkele
oudere belangrijke speelsters gestopt. Maar toch wel een team die een
middenmoter kan zijn. Zo de vrouw kan tevreden zijn, ik heb het dit
keer niet over breien gehad.

Henk Vlnk
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DE BALPEil VAil:

Siebrand bedankt voor de balpen, en je voetbalverhaal. Mijn voetballeven begon 31 jaar terug. Als 7 jarige begon ik bij Amelandia F1 te
spelen. Ik heb alle jeugd teams doorlopen. Om de week moesten we
onze uit wedstrijden spelen op het vaste land, wat een feest. Met een
busje van de club naar de boot. In Holwerd met het busje naar
Dokkum. Daar werd de bakkerij overvallen, na een puddingbroodje en
slagroom gebak op naar de wedstrijd. We speelden altijd in de regio
Dokkum. toen ik 15 was speelde ik 2x een wedstrijd, op Zaterdag in
het B elftal, en Zondag in het eerste elftal. We moesten ook vaak naar

Boarn te voetballen.

Ik

heb pittige duels uit gevochten met Harm

Oosterbaan. Ik was een leuke speler om tegen te spelen. Vraag het
maar aan Harm. Vaak zag hij alleen maar de achterkant van mijn shirt.
Het was altijd een mooie strijd. In die tijd moest ik het van mijn
snelheid hebben, veel doelpunten heb ik toen gescoord. Maar nooit
kampioenschap gehaald. Toen ik 20 was kwam ik Tietie tegen op
Ameland. Het was liefde op het eerste gezicht. Dus koffers gepakt,
strand, zee, bos, duinen, en de vuurtoren achter gelaten, en Drachten
werd mijn nieuwe thuishaven. Bij Philips Drachten gaan werken, daar
werk ik nog steeds. Door mee te doen aan het bedrijfsvoetbaltoerooi
van Philips, werd ik gevraagd of ik bij Drachters Boys wilde voetballen.
Dat heb ik toen gedaan, het niveau van het eerste was voor mijn te
hoog (eerste klasse knvb). Omdat ik bij Philips in twee ploegen moest
werken, kon ik niet goed trainen. Dus belande ik in het tweede elftal
van Drachters Boys. In die tijd heb ik veel geleerd als voetballer, We
hadden een betaalde trainer, en we speelde mooie wedstrijden tegen

goeie ploegen, (acv, hzw, oranje nassau, blauw wit) Het was een
mooie tijd, 1x kampioen geworden, en mee gedaan aan het
Nederlandse kampioenschap voor reserve teams. We moesten tegen
Quik Boys en Dovo, we werden toen tweede van Nederland, dat was
wel leuk! In 1990 kwamen ik en Tietie in Oldeboorn wonen op de
Weaze 3. I.n mijn Drachter Boys tijd heb ik met Douwe de Boer (nu
Diane de Boer) gespeeld en hij vroeg mU om bij het ZM van Oldeboorn
te komen spelen. Twee jaar duurde het feest. Het was een leuk elftal met
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namen als Teun Duursma, Teun v. Vliet, Evert Fokkema, Tjitte Neuezwazerl
Douwe en Wieger de Boer enz. Eerste jaar kampioen (6de klasse), tweede
jaar werd het moeilijk, doordat we te weinig spelerc hadden, de competitie
wel af gemaaK, maar toen is het ZM opgeheven. Toen ben ik naar de
zondagafdeling gegaan. Janvld Berg was mijn eerste trainer bij Boarn. Mijn
debuut was Sportvercent- Oldeboom met "grutte Teake" bij Sport vereent
in de basis, werd het 1-2 voor Boarn. Ik maakte toen de winnende treffen
Oldeboom story heeft Siebrand al veÊelt. Mijn
De rest van de

W

hoogtepunt bij Oldeboom was en is het nacompetitie duel op en tegen
Terschelling. Het werd een van mijn beste wedstr$den voor Boam. Met veel
publiek langs de lijn, waaronder veel Amelanders (het waddentoemooi
werd op Terschelling gespeeld). Ik maaKe toen een mooi doelpunt en Siete
maakte de tweede. Na 90 spannende minuten was het feest, groot feest!
De mensen op de boot terug hebben het geweten. Springen en dansen

en met de vuisten tegen het plafond slaan. Tjibbe achter de

bar.

(glazen wassen) Op de gondel door de Boarn naar de kroeg. Oldeboorn
naar de vierde klas. Op je hoogte punt moet je stoppen, dus August
ging naar het tweede, maar na een jaar toch maar weer naar het
eerste. (kon het niet laten) Onder Chris Jansen weer na@mpetitie
gespeeld, en gewonnen, nu moesten we tegen Niekerk (1-3 en
1-1. Weer een hoogtepunt dus stoppen maar! Nu speel ik mijn

wedstrijdjes met het derde elftal. We winnen wat en we verliezen wat dus het gaat wel goed rpet het derde. De kantine
avonden zijn heel gezellig en de sfeer is goed bij de club. Ik
wens iedereen veel voetbal plezier toe en geef de balpen
graag door aan Amarins van der Heide.

August Faber
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TIPS VAN DE KROMME
EN RONALD KOEMAN
TIPS VAN DE KROMIIIE:
o Je moet als voetballer natuurlijk talent hebben, maar je kunt ook
dingen leren of ontwikkelen' Je traptechniek is er één van'
o Het is nog leuk ook, om met je vriendje te trainen. Tegenover elkaar
weeq net als bij het links en rechts trappen, en hard en zuiver in
elkaars voeten sPelen'
o Het geeft niet hoe; met je binnenkant of wreef'
r Met je wreef reik je verder, de binnenkant van je voet gebruik je
voor passjes over korte afstand.

o Durf een verre pass te geven, Een speler die een bal over afstand
durft te schieten heeft een streepje voor bU anderen'

TIPS VAN RONALD KOEMAN:
De wreeftraP.
Toen ik jong was wilde ik vooral hard schieten. Als je een lekkere
pegel wilt geven, moet je juist niet met pure kracht trappen' Je
verliest dan de controle over de bal.
o De bal moet je vooral goed met je wreef raken, in het midden van
de bal. Dat zijn de beste schoten.

.

r
.

Zet

je standbeen altijd goed naast de bal en zorg ervoor dat je

lichaam wat naar de bal staat gebogen. Hoe lager de bal gaat, hoe
meer vaaft hU krUgt.
De tegenpart'rj stelt zich vaak in op harde schoten van mij. Daar
moet je als speler je voordeel uit halen. Bijvoorbeeld door heel
verrassend af te spelen, terwijl iedereen denkt dat ik ga schieten'
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E-PUPTLLEN

HEEG

fuH*-

El . OIDEBOORil El

De eerste wedstrijd van het seizoen moesten we tegen Heeg uit. De
eerste helft stond Jeroen op keep. Ik was aanvoerder. We stonden de
eerste helft met 11-1 achter, Rene Spinder maakte de 10-1. En toen
kwam er nog een goal van Heeg. Toen was het rust. Na de rust stond
Niels op keep. De eindstand werd 16-1, een dikke nederlaag dus.

Iohannes van der Wal

OLDEBOORN

El .

HJSC

El

Op 15 september stond de eerste Jhuiswedstrijd op het programma.
Tegenstander was HJSC uit HommeÊs-Jutr$p. In de eerste helft waren
zij de iets betere ploeg, maar ze wisten niet te scoren. Ook wij kregen
een paar kansen, maar ook deze werden niet benuï zodat we met 0-0 aan
de limonade konden. Na rust hetzelfde beeld. Over en weer kansen
maar voor ons wist HJSC twee keer te scoren. De eindstand werd dus
0-2 en was gezien het wedstrijdbeeld ook wel terecht. Het was een
leuke wedstrijd, die meer voldoening gaf dan de wedstrijd van vorige
week tegen Heeg,...,.
Halbe van der Wal

OTDEBOORN

El .

WATERPOORT BOYS

El

We moesten voetballen tegen de Waterpoort boys uit Sneek. Douwe
Hein was dit keer geen trainer maar scheidsrechter. Dus we hebben
goed ons best gedaan. En hebben gewonnen met 3-1. De doelpunten
zijn gemaakt door Robin, Jeroen en Niels.

René van Kalsbeek
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NIEUWESCHOOT D2

-

OTDEBOORN

Dl

Zaterdag 15 september m@sten wij voetballen tegen Nieuweschoot. We
hadden uit de vorige 2 wedstrijden 4 punten gehaald. We hadden er een
nieuwe speelster er bij Ge-anne de Jong. De wedstrijd eindigde in 5-9,
gescoord werd er door Klaas, Arnold en Jan Hendrik. We staan nu boven
aan met 3 wedstrijden en 7 punten.

Dennis Rodenburg

IRNSUM D2

.

OLDEBOORN

Dl

Voetbal, zaterdag 22 september mqrten we s'ochtend naar Imsum. Het
was regenachtig weer. Wij hebben gewonnen met 0-4 tegen Imsum. De
eerste goal had Jesse gemaaK. En de laatste drie goals maaKe Klaas. En
we speelden 8 tegen 8. Oldeboorn was sterker dan Imsum.

Mariuc van der Horst

OLDEBOORN

DI .

READ SWART

Dl

We hebben zatedag 29 september gevoetbald. We hebben gewonnen met
16-5. We moesten tegen Read Swart. Klaas heeft 7 goals gemaakt, Jesse
3, Geanne 1, Marius 1, Arnold 3 en Jan Hendrik 1. We moesten thuis en om
half elf in de kantine zijn. Toen we ldaar wanen met omkleden trainden we
in. Om elf uur moesten we spelen. In het spel ging het goed. We speelden
goed oven Dennis, René Land en Jesse waren de verdedigers. Klaas, Arnold
en Jan Hendrik middenvelders. En Geanne en Marius spits. Na de wedstrijd

gingen we douchen. Na het douchen gingen we naar de kantine daar
haalden we nog wat lekkers.

Arnold Hobma
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G. JUNIOREil

wws c1 - oLDEBOORN Cl
De eerste helft speelden we heel slecht maar kwamen toch met 0-2
voor te staan. In de rust kregen we veel gezeik van Johannes en Bouke
en dat heeft blijkbaar wel geholpen want we speelden de tweede helft
veel beter, er werd meer breed gestaan en er werd meer over
gespeeld. We wonnen uiteindelijk met 0-10 van WWS' De doelpunten
zijn gemaaK door:

Maftijn 5 keer
Anno 1 keer
Arnold 2 keer
Arjen 2 keer

Erlk Westerfioven

OLDEBOORN

Cl .

OUDEHASKE

Cl

we moesten op zaterdag 22 september thuis tegen oudehaske voetballen. De opstelling wasl
Hindrik.
Keeper
Anno, Margje en Robin.
Jasper,
Verdediging
en Jarno.
Arjen
Jolle,
Middenveld
en Laurens.
Martijn
Erik,
Aanvallers
Wissel

Arnold.

De eerste helft stonden we met 3-0 voor dankzij Anno, Robin en Erik.
De tweede helft was het wel wat'spannender want we kregen een
doelpunt tegen. De tweede helft werd Arnold gewisseld voor Robin' we
kregen ook een penalty, Anno nam hem en miste de penalty. De uitslag
was 8-1 in de tweede helft waren de doelpuntmakers Anno, Erik,
Martijn 2 keer en Laurens 1 keer.

Arnold Oosterbaan
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B. JUNIOREN

OLDEBOORN 81

ffi.*. TIJNJE B1

Om 13.30 uur moesten we zaterdag 22 september in de box zijn om
te spelen tegen Tijnje. De wedstrijd begon om 14.00 uur. De wedstrijd
begon niet zo goed, want Tijnje begon erg aanvallend en wij moesten
wat terug, maar na een kwartier ging het beter, wij kregen meer grip
op de wedstrijd en hadden goede aanvallen. En scoorden zelfs, op een
voorzet van Nico schoot Tom de bal er bij de paal in. Daarna bleven wij
overwicht houden maar scoorden niet. De tweede helft begon zoals de
eerste was afgelopen en wij bleven overwicht houden. Zo nu en dan
hadden wij een kans maar scoorden niet, en uit counters van Tijnje
kwam ook geen goal. Tot tien minuten voor het einde, toen wij een
corner weggaven en Tijnje de bal er bij de tweede paal inkopte. Wij
probeerden weer door te voetballëtr maar het lukte niet meer zo goed.
En vlak voor het einde counterde Tflnje nog een keer, het lukte hen om
de keeper te omspelen en te scoren. Zo bleef het tot het einde en
verloren we thuis met 1-2 van Tijnje.
Jacob van der Bij

AENGWIRDEN 81 - OTDEBOORN 81
Maandag 3 september moesten we om 19.00 uur op weg naar Aengwirden.
We hadden geen wissels dus konden we allemaalde hele wedstrijd spelen.

We begonnen heel goed maar door de snelle spits van de tegenstander
stonden we aan het eind van de eerste hetft met 3-0 achter: De tweede
helft werd er goed op de spits gelet en konden door goede aanvallen Jorrit
en Sander scoren. Er was nu weer hoop op een overwinning maar door een

paar fuuten kon de tegenstander opnieuw een paar keer scoren, de
wedstrijd eindigde in 6-2, toch niet zo heel slecht net na de gondelvaart.

Ate de Jong
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OLDEBOORN 81

-

READ SWART 81

De eercte helft speelden we redelijk goed dus maakten we ook een

paar doelpunten, 6 om precies te zijn. Onderandere door: Aíen
Watzema, Jorrit Zandberg 2 keer, Ate de Jong, Marten Huisman en
Sander Postma. Ik vond de verdediging van Read Swart wat zwak
vandaar de vele doelpunten, ook de aanvallers kregen weinig kans te
scoren en dat deden ze dus ook niet. Ook de 2e helft schoot het niet
echt op, we scoorden wel maar kregen ook 3 doelpunten terug. Om
precies te zijn scoorden van onze kant Menno 2 keer en Jeen. Om ze
verdediging vezwakte wat en dat was bij de aanval ook het geval.
Toch wonnen we en was de einduitslag 9-3.

Jelmer de Jong

Alle voorkomende
reparaties van auto's van
alle merken.
Laat uw auto, caravan of
camper testen op de
computergestuurde
testbank.
Voor verkoop en verhuur

een groot assortiment

Servicestation de Bos

nieuwe en gebruikte

campeÍs, caravans een
aanhangwagens,

Texaco station/shop
A.P.K. PACK Keuringen

camtec bv. sridkant

15

8495 KM Oldeboom
Telefoon: 0566 - 632020
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PUPIL VAN DE MAAND

ARNOLD HOBMA
Leeftijd en team:

10 jaar,

Op welke plaats speelje:

Midden rechts

Op welke plaats speelje het liefst:

Spits rechts

Beste voetballer ter wereld:

Jeffrey Talan

Beste votebalclub ter wereld:

Heerenveen

Leukste televisie programma

Dl

pupillen

Knight Rider

:

Doe

je ook aan andere sporten:

Gymnastiek-springen

Heb

je huisdieren:

Hamster

Wie is de beste voetballer van Oldeboorn:

Douwe Hein

Wat eet

je het liefst:

Piza

Wat eet

je liever niet:

Sprui$es
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OLDEBOORN {

WZSl-OLDEBOORN

I

Na de nederlaag van vorige week tegen DTD moest het eerste nu naar
Sneek om daar tegen WZS te voetballen. Dit keer ook zonder Jeroen
die nog te geblesseerd was om te keepen. Jeen, gewoonliJk keeper van

de B-Junioren maar de laaBte weken ook keeper van het tweede

moest daarom nu tussen de palen staan. Hij kweet zich ultstekend van
zijn zaak en de nederlaag was zeker niet aan hem te wiJten. We
verloren dus alweer, na overigens alweer met 1-0 te hebben voorgestaan. Na de 1-0, prachtig doelpunt van Wietse Wzn hadden we ook
een penalty moeten hebben nadat lelmer duidelljk werd vastgehouden
in het straÊchopgebied. WZS wlst net voor rust de gelijkmaker in te
tikken. We dachten na de rust wel kans te hebben maar dat viel vies
tegen. Nee het was wZS die nog tvgee keer scoorde en zo de eindstand
op 3-1 bracht. Toch ben ik er van overtuigd dat de punten wel zullen
komen, we trainen goed maar zullen toch eens de kansen moeten
benutten die we elke wedstriJd krijgen, Volgende week thuis tegen
St.Jacob maar weer Proberen.

OLDEBOORT{ 1

- ST.JACOB

1

De tweede thuiswedstrijd van dlt seizoen was tegen het als tweede
staande St.Jacob. Een degel'rjke ploeg die nog maar 1 keer verloor en
wel tegen kampioenskandidaat nummer 1 Robur. Verder allen maar
overwinningen en een gelijk spel. Het zou de wedstrijd van de gemiste
kansen worden, overigens van beide kanten. In de eerste helft ging de
wedstrijd gelijk op. Toch kwamen we ook nu weer voot na een fout van
de verdediging van St.Jacob. Het doelpunt werd gescoord door Douwe
Hein. Vlak voor rust kreeg St.Jacob een penalty, na vermeend hands
van Siete. Deze werd goed ingeschoten, en Jeroen was dan ook
kansloos. De tweede helft gebeurde er van alles, St.lacob miste een
kans voor open doel, ballen net naast of Jeroen redde uitstekend. Maar

De ZwaÉ Witten 42eJoargang nr'

3.

oktober 200r

r 12

ook Oldeboorn kreeg in de laatste 10 minuten vele kansen, er werd
zelf gescoord door Piete4 maar deze werd terecht afgekeurd wegens
buitenspel. Pluspunten waren de terugkeer van aanvoerder Sybrand,
Jeroen en Sietze. De eindstand was dus 1-1. We zullen dus de
volgende wedstrijd moeten proberen te winnen, want er moeten zo
zoetjes aan wel eens wat punten komen. Maar dat het na de degradatie van uit de vierde klasse niet zo gemakkelijk is moge nu wel
duidelijk zijn. Gelukkig krijgen we iedere wedstrijd veel kansen, die er
toch wel een keer in zullen gaan.

TERSCHELLING 1

- OLDEBOORN

1

Op een werkelijk schitterende zondag vertrokken we om 10 uur naar
Harlingen om daar de boot van half 12 te nemen naarTerschelling. Na
eerst nog wat eten en een bakje koffie gingen we met de snelle boot
naar Terschelling. Aldaar aangekomen moesten we een eind lopen en
om 2 uur konden we eindelijk met de wedstrijd beginnen. Het begin
was voor beide teams aftasten en er werden dan ook geen kansen
weggegeven door beide teams. Toch maakte Oldeboorn na 20 minuten
de 1-0, helaas werd deze afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten
scoorde Douwe Hein weer, maar ook deze werd afgekeurd, weer
wegens buitenspel.
Beide keren was het volgens spelers overigens geen buitenspel. Net
voor de pauze werd het dan toch 1-0, Siete legde een vrije trap breed,

Pieter schoot de bal via een Terschellinger hoog

in het doel.

Terschelling nam de aftrap nog, maar de scheidsrechter floot direct af
voor de pauze. Met dezelfde 11 spelers begonnen we aan de tweede
helft. Na ongeveer 30 minuten kreeg Oldeboorn weer een vrije trap.
Siete en Pieter gingen weer achter de bal staan en ditmaal was het
Siete die schoot. En hoe, werkelijk schitterend vloog hij in de linker-

bovenhoek. Terschelling probedrde wel door

te drukken maar de

verdediging gaf geen krimp. Jeroen kreeg wel eens een balletje maar
redde dan bekwaam. Bauke Paul werd nog gewisseld voor Jelmer en
ook Sybrand ruimde het veld voor Johannes. Tien minuten voor tijd
wist Douwe Hein dan eindelijk ook tê scoren (ditmaal geen buitenspel),
zodat we met 3-0 wonnen. Eindelijk weer eens drie punten. Maar dit
keer gaven we bijna ook geen kansen weg, mede door voortreffelijk
spel van de verdedigers die kort dekten. Libero Wietse speelde ook een
voortreffelijke wedstrijd, helaas voor hem kreeg hij een onterechte
gele kaart van de warrig leidende scheidsrechter. Volgende week voor
de beker naar Waskemeet maar daar over later meer.
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TWEEDE ACHTEREEI{\'OLGENDE NEDERLAAG OLDEB(X}RN 2

oldeboorn 2 leed zondag 30 september j.l. de tweede nederlaag van
het seizoen. In het verre Bakhuizen werd aldaar van het 2e elftal met
2-1 verloren. Met een toch weer enigszins gewijzigd elftal betrad men
om 12.15 u. de arena van Bakhuizen. Syb Bangma was de verdienstelijke vervanger van Jeen de Leeuw (die deze middag zijn debuut zou
maken op het hoogste nivo binnen de v.V. oldeboorn), tenrvijl Jacob
stulp en August Faber vanuit het 3e elftal en B-junior Jan Meester het
13-tal completeerden. Kortom, qua aantal spelers hield het ook nu
weer niet over. Geluk bij een ongeluk was dat Langweer 2 niet kwam
opdraven voor de wedstrijd tegen Oldeboorn 3 (hetgeen vrijdag al
bijna duidelijk was na een telefoontje uit Langweer of de wedstrijd niet
afgelast kon worden). Zodoende kqrrden er toch nog enige spelers het
2e en 4e elftal versterken. Jongens nog bedankt. De wedstrijd begon
met een goed voetballend Oldeboorn en men wist zich binnen 10
minuten dan ook enkele goeie kansen te creëeren' maar ook nu
werden deze weer niet benut. Het gevolg was dat men voetballend
plotseling heel ver wegzakte en Bakhuizen het initiatief overnam en
met name via de "leipe" 47-jarige libero Menno Witteveen en de
gevaarlijke centrumspits voor gevaar zorgden. De voorwaartsen van
Oldeboorn verzuimden bijna continue om de opbouw van Bakhuizen te
verstoren, zodat de druk veel te snel op de achterste linie van
Oldeboorn kwam te liggen, waar ook nog eens een niet fitte Jelmer v.d.
Berg zich in de 35e min. moest laten vervangen door youngster Jan
Meester, die het wederom verdienstelUk zou doen als linkervleugelverdediger. Ondertussen wàs BakhuiZêo, iÍl de 20e min. reeds
op 1-0 gekomen na een snelle uitbraak' Na rust werd August Faber als
linkerspits gebracht voor Johannes Watzema, waardoor er meer
dreiging voor de goal van Bakhuizen kwam. In de 60e min. echter was
het good old Menno Witteveen die Bakhuizen verdienstelUk op 2-0
zette. De uitstekend keepende Syb Bangma was op deze inzet helaas
kansloos. Oldeboorn bleef echter kansen krijgen, maar de veel te slappe
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instelling bij diverce spelers was de grootste reden dat deze kansen niet
werden benut. De juiste bezieling en instelling ontbrak helaas deze
wedstrijd bij veel spelers. oldeboorn hruam nog wel terug in de wedstrijd
toen in de 75e mÍn. een speler van oldeboorn licht omver werd geduwd in
het strafschopgebied en Johan Tijsma de toegekende strafschop prima
binnenschoot, 1-2. Het werd zowaar nog even hektisch, en Bakhuizen
verviel nog nadrukkelijker in het tijdrekken, maar oldeboorn was niet bij
machte om de wedstrijd nog te kantelen. Men bleef de kansjes missen en
zodoende leed men de tweede achteropeenvolgende nederlaag. Helaas
deelden de scheidsrechter en ondergetekende ook nog in de malaise.
Eerctgenoemde was geenszins van plan om ook maar een seconde extra
speeltijd toe te voegen, waardoor laatstgenoemde heel onspoÉief na het
laatste fluitsignaal meende de grensechtersvlag rióung leidsman te
moeten gooien en onverichterzake zich om te keren zonder de betreffiende
persoon te bedanken. ook bij mij had de teleurstelling de bovenhand
gekregen boven het gezond verstand, hetgeen niet valt goed te praten. Dit
getuigde helaas van "zeer matig" leiderschap, waaryoor alsnog mijn
excuses. Komende zondag venrvacht ik dat we met z'n allen weer weten
waar we mee bezig waren/zijn en dat we vanuit een stukje spelvreugde
weer gaan zorgen voor een positief resultaat. Dit moet dan gebeuren om
10.00 u. in de thuiswedstrijd tegen Joure 4. Oan't Snein.

Piet

oLDEBOORN 2 WII{T, MAAR SCOORT TE WETNTG
Na de blamercnde nederlaag vorige week in en tegen Bakhuizen, moest het

2e elftal zondag 7 ok. j.l. trachten sc Joure 4 er onder te houden.
Voorafgaand aan deze wedstrijd was de stand op de ranglgst dat oldeboom

4e stond met 6 punten uit 4 wedstrijden, terwijl Joure daar een plaatsje
onder stond met 5 punten uit evenzoveel wedstrijden. om aansluiting met
de bovenste regionen te houden diende oldeboom dus weer eens te winnen. Met maar lieÊt 4 gastspelers, te weten Harm "l(a$e" oosterbaan, Jan
Meester jn, Jeen de Leeuw en Jacob stulp, ging oldeboorn goed van staÊ.
Er werd redelijk vezorgd gespeeld, echter de kansen hruamen er de eerste
10 minuten niet voor oldeboom. Joure daarintegen torpedeerde in de 10e
min. 2 keer achterelkaar de paal, waardoor oldeboorn door het oog van de
naald kroop. Vanaf dat moment waren de beste kansen voor oldeboorn.
Zonder dat men nu echt beter ging spelen, integendeel zetfs, kreeg men na
14 min. spelen de eersb kans. uit een vootzet vanaf de flank kreeg Martin
Meester de bal op het scheenbeen, maar ook hij raakte slechts de
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paal. Nog geen minuut later brak de minuut van Harry aan. Tot twee keer
toe kopte Harke Hartmans knap op doel, maar ook hier stond o.a. de lat
een succesje voor oldeboorn in de weg. Vijf minuten later schoot lohan
ïjsma op z,n nieuwe "super Mario Bassler kicksen" de bal vanaf ca. 20 m
nÀt ou"r het doel. In de 24e min. kroop Oldeboom echter door het oog van
de naald toen scheidsrechter wagenaar op aanwijzing van assistent-

scheidsrechter Kirkenier een doelpunt

van Joure afkeurde

wegens

buitenspel. Oldeboom kreeg in de daarupvolgende minuten wederom twee
kansen, maar Maftin Meester en Jacob Stulp hadden het vizier nog niet op
scherp staan. Op slag van rust was het dan toch raak. Uit een prima vooaet
van Johannes Watzema schoot de vrijsAande lacob Stulp de bal beheerst
binnen, 1-0. Dezelfde speler kwam in de 53e min. oog in oog te staan
met de keeper van Joure, maar faalde iammer4uk. In de 65e min. hryam
Joure tegen de verhouding in op 1-1. Uit een voonet vanaf rechts werd de
bal meedogenloos ingekopt. Harke Hartmans wist Oldeboorn echter 2
minuten later.alweer op vooÉprong te zetten. Na een solo-aktie in het
zestienmetergebied plaatste hij de bal uitstekend bij de 2e paal in het doel,
2-1. Vijf minuten later werd de wedstrijd beslist. Jelle-lacob de Vries mocht
op links een vrije trap nemen en uit de rebound was het de uitstekend en
gedreven spelende Johan Tijsma die de bal beheerct binnensdroot, 3-1. In
áe 75e min. was het libero Harm Oosterbaan die een prima pass verstuurde
op Harke Hartmans die vervolgens Jacob Stulp in staat stelde z'n tweede
treffer aan te tekenen, 4-1. In deze stand zou geen verandering meer
komen, en had oldeboorn op basis van de 2e helft terecht de punten thuis
gehouden. Er was met duidelijk meer inzet gespeeld dan in Bakhuizen. ook
voetballend ging het met name de 2e helft een stuk beten Daamaast
hebben de gastspelers zich uitstekend gemanifesteerd. Nog bedankt
jongens. Komende zondag wacht de uitwedstrijd tegen Heerenveen 7 om
12.00 u. op Skoatterwald. Oan't Snein.

Piet

OLDEBOORN 2 ROEPT NgggPLAAG OVER ZICHZELF AF
Dat één zwaluw nog geen zomer maaK, was zondag 14 okt. j.l. wel weer
eens duidelijk. Na een we€k eeÍder Joure nog met 4-1 te hebben verslagen, diende zich deze zondag nederlaag nummer 3 aan. In de uitwedstrijd
tegen koploper Heerenveen 7 ging men met 2-1 onderuit. Vooraf leek het
een zware kluif voor Oldeboorn te worden en een puntje zou verdienstelijk
genoemd mogen worden. Echter na de openingsfase in de wedstrijd bleek
al snel dat OldeboOrn deze wedstrijd "gewoon" moest winnen. Men was
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continue in balbezit en kreeg kans op kans. Helaas begint de onervarenheid
deze ploeg momenteel parten te spelen, De mooiste kansen worden om
zeep geholpen en de fysieke weerbaarheid van vele spelers laat nogal te
wensen over, waardoor dit soort wedstrijden worden verloren. Dit seizoen
staat echter in het teken van opleiden en wordt gezien als een leerjaar voor
met name de jongere spelers, maar het verschil tussen voetballen in een
jeugdteam of voetballen in een seniorenteam is wel degelijk groot, zo blijkt
maar weer eens. Met name op het fysieke vlalg maar ook ten aanzien van
het spelinzicht blUkt nog veel te leren. op verkeerde momenten wordt de
bal vastgehouden of juist te snel gespeeld, of wordt een verkeerde
loopaKie uitgevoerd. ook het steeds weer naar binnen trekken van de
buitenspelers bij balbezit is een grote hruaal binnen dit team. Het steeds
weer omschakelen tussen balbezit en balverlies blijkt voor sommigen een
hele zware opgave om dit goed uit te voercn. we hebben gelukkig nog
steeds de hoop dat er de komende wedstrijden of in het verdere verloop
van het seizoen verbetering in zal komen. In de eerste helft van de wed-

strijd tegen Heerenveen waren met name Ate Bergsma, Johannes

watzema en Maftin Meester niet altijd even gelukkig in de afronding. De
ruststand werd met een 0-0 score bereikt. Na rust werd keeper Jeen de
Leeuw twee keer onaangenaam verrast. Hij had in de rust nog gevraagd
om zonnebrandolie (zo weinig had hij te doen), maar werd keihard met de
neus op de feiten gedrukt dat ook een keeper 90 minuten geconcentreerd
moet zijn. weinig ballen krijgen houdt in dat je extra attent moet blijven!
In de 62e min. kreeg hij een lob van ca. 45 m over zich heen, 1{. Tien
min. later ging hij in de fout door met de bal in de handen buiten het
zestienmetergebied te lopen, hetgeen een dlrccte vrije trap opleverde.
Deze werd recht over de muur en Jeen heengeschoten,2-a, Volledig tegen
af,

de verhoudíng in, maar oldeboorn riep Àet noodlot over zichzelf

Johannes watzema maakte ver in blessuretijd nog wel 2-1, maar dit was
maar een klein doekje voor het bloeden. Iedereen was het er na de
wedstrijd over eens dat hier. drie punten behaald hadden moeten worden,

en zeker geen nederlaag geleden had mogen worden. we gaan er vanuit
dat de ploeg voor komende zondag in Gorredijk wel weer op scherp staat.
Oan't snein.

Plet
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JAARLIJKSE FEESTAVOND

JMRLIJKSE FEESÏAVOND IN DE KANTINE
ZATERDAG 26 JANUARI 2OO2

THEMA: 50 JAAR TELÉVISIE
VAN ELK TFÁM WORDT EEN ACT VERWACHT!
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DOUWE VEilEMA TOERNOOI
ZONDAG 30 DEGEMBER 2AO1

December is de maand van Sinterklaas, de Kerstman en.........., Douwe
Venema! Voor de 13e keer wordt het roemruchte DV-toernooi georgani-

seerd. De organisatie heeft de boel dit jaar voor het eerst over een
andere boeg gegooid. Werd er in de voorgaande edities altijd gespeeld
op zaterdag, dit jaar is er voor gekozen om het toernooi te verplaatsen
naar zondag. De reden hiervoor is de krappe speeltfd die op zaterdag
onstond door de toenemende deelname en het gelijk aantal beschikbare
uren van de sporthal in Akkrum,
Om wat meer ruimte te creëren is gekozen om het toernooi te organiseren
op zondag 30 deember 2OOl van 11.OO-2O.qt uur. De locatie is zoals
ieder jaar de sporthal in Akkrum.
Dames- en herenteams, kunnen zich opgeven tot uiterlijk I december a.s.
opgeven. Voor opgave gelden de volgende voorwaarden:

o Minimaal 6 en maximaat 9 persoien;
o Leeftijd minimaal L4 jaar;
o Minimaal 5 spelers per team dienen woonachtig (geweest) te zijn in
Oldeboorn.
Het inleggeld bedraagt Í 25,00 per team en dient op 30 december a.s'
te worden betaald. U kunt de naam van uw team en de namen van de
spelers doorgeven aan de volgende personen:
: Swettebuoren 38, telefoon 0566-631881;
lan bethlehem
Jan van der Woude : Weaze 39, telefoon 0566-631636;
: Swettebuon€n 1, telefoon 0566'6322e6 /
Johan Tijsma
0513-648887.
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STANDEN V.V. OLDEBOORN

EERSTE ELFTAL

01 wzs
02 Robur
03 Kraggenburg
04 Oosterlittens
05 Blauwhuis
06 St.lacob
07 Dronrijp
O8 Oldeboorn
09 DTD
10 Terschellingq
11 Aengwirden
12 Sparta
DERDE ELFTAL
01 RES 4

02 Irnsum 3
03 Black Boys 2
04 Sneek 6
05 wzs 4
06 cAB 3
O7 Oldeboorn 3
08 Oosterlittens 4
09 Arum 1
10 Lemmer 3
11 Bakhuizen 3
12 Langweer 2

20 .
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TWEEDE ELFTAL

7-L5 01 RES 3
5-13 02 Heerenveen 7
7-LZ 03 Sneek 5
6-10 04 Bakhuizen 2
6-10 O5 Oldeboorn 2
7-g 06 Joure 4
5-7 07 Gorredijk 4
5-7 08 Akkrum 3
6-7 09 LSC 3
7-5 10 Renado 3
5-3 tl Aengwirden 3

6-13
5-13

4-10
7-LO

6-9
6-8
4-7

5-4
4-3
5-2
4-0

4-L

5-15
6-15
7-t5
4-L2
5-10
5-9
5-6
5-6
5-3
6-2
6-1

VIERDE ELFTAL
01 SCS 2
02 lrnsum 4
03 WisPolia 3
04 Gorredijk 6
05 GAVC 4
06 Blue BoYs 3
07 de Sweach 3
08 Thor 3
09 Tijnje 3
10 Drachten 5
11 Oldeboorn 4

5-0
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6-18
6-15
4-9
5-9
5-9
6-7

4-6
4-6
5-4
6-3
7-O

VIJFDE ELFTAT
01 FVC 4
02 Warga 4
03 lrnsum 5
O4 Oldeboorn 5
05 RES 5
06 SpaÊa 4
07 Black Boys 3
08 Frisia 7
09 GAVC 5
10 wzs s
11 Akkrum 5
12 Robur 4

7-t8
7-t6
7-L2

7-LO

B-JUNIOREN
01 DWP 1
02 Renado L
03 Tijnje 1
04 Oudehaske 1
05 Aengwirden 1
O6 Oldeboorn I
07 Nieuweschoot
08 Read Swart 1

05 Schamegoutum 2
06 Akkrum 2

5-3

5-9
5-9
5-9
5-3
5-0

03 Oudehaske 2
04 Renado 2

4-9
5-8
6-6
6-6

s-3

5-15

1

7-LO

6-4

DAMES ELFTAL
01 de Walde-QVC
02 Lemmer 1
03 Aengwirden 1
04 DWP 1
05 Wispolia 2
06 FFS 2
07 GAVC 1
08 Akkrum 2
09 wzs 1
1O Oldeboorn 1
11 Renado 1
12 Jubbega 1

C-JUNIOREl{

Ol Oldeboorn
02 wws 1

D.PUPILLEl{
Ol Oldeboom

7-L9

Imsum 2

7-L3

Nieuweschoot 2
Read Swart 2

7-TL

Heercnveen 5

7-6
7-3

02
03
04
05

7-7

06 GAVC 3
1

7-t8
6-L2
6-L2
7-L2
7-L2
5-10
7-LO

5-9

E-PUPILLEN
01 Heeg 1
02 Black Boys 1
03 HJSC 1
04 DWP 1
O5 Oldeboorn 1
06 Waterpoort Boys

7-2t
7-r8
7-L2
6-6
1

6-3
7-0

7-6

7-6
4-O

6-0

7-L9

7-t5

F.PUPILLEN
01 Blue Boys 1
02 Boornbergum 1
03 Warga 1
O4 Oldeboorn 1
05 scs 1

6-18
6-15
5-6

6-3
5-0

7-L5
6-10

7-9

7-6
1

6-4

7-t
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WEDSTRIJDSGHEMA

ZAÏERDAG 27 OKTOBER
OLDEBOORN DA1
OLDEBOORN 81
RENADO C2
OLDEBOORN D1
HJSC E1

scs

F1

ZONDAG 28 OKTOBER
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2 IS VRt]
OLDEBOORN 3
WISPOUA 3
SPARÏA 4

ZATERDAG 3 NOVEMBER
JUBBEGA DAl
OUDEHASKË 81
OLDEBOORN C1 IS VRI]
OLDEBOORN D1
WATERPOORTB. El
OLDEBOORN Fl IS VRIJ

fuf,*
-

14.00
14.00

FFS DA2

- AENGWIRDEN 81
- OLDEBOORN Cl

- NIEUWESCHOOT
. OLDEBOORN El
. OLDEBOORN F1

.

DRONRUP

09.30
D2

11,00
10.00

09.45

14.00

1

- ARUM 1

;

-

OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

11.00
12.00
10.00

-

OLDEBOORN DA1
OLDEBOORN 81

14.00
11.00

- IRNSUM D2
- OLDEBOORN

E1

- OLDEBOORN

1

11.00
10.00

ZONDAG 4 NOVEMBER
AENGWIRDEN

1

rsc 3

.

LEMMER 3

-RES5

OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

22 .

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
GAVC 4

oe zwart witten 42e Jaargang nr. 3 o oktober 2001

14.00
12.00
11.00
11,00
10.00

ZATERDAG TO NOVEMBER
OLDEBOORN DA1
OLDEBOORN 81
OLDEBOORN C1
READ SWARÏ D2
OLDEBOORN El
OLDEBOORN Fl

- DWP DAl
- RENADO 81

14.00
14.00
10.00

- AKKRUM C2
- OLDEBOORN D1
- BlÁCK BOYS El
- WARGA Fl1O.OO

10.00
11.00

ZONDAG 11 NOVEMBER
OLDEBOORN 1
OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
OLDEBOORN 4IS VRIJ
AKKRUM 5

- SPARÏA 1
- SNEEK 5
- OOSTERTITTENS 4

11.00

- OLDEBOORN

12.00

14.00
10.00

5

ZATERDAG 17 NOVEMBER

- OLDEBOORN DA1
- OLDEBOORN 81

WZS DA1

TI]NJE 81
OUDEI.IASKE C2

14.30
10.15

. OLDEBOORN

C1

09.15

- OLDEBOORN

1

14.00

OLDEBOORN 2
OLDEBOORN 3
GORREDUK 6

12.00

ZONDAG 18 NOVEMBER
ROBUR 1
RENADO 3
SNEEK 6
OLDEBOORN 4
OLDEBOORN 5

-

-

10.00

.WZS5

11.00
10.00

- OLDEBOORN 81

13.30

ZATERDAG 24 NOVEMBER
NIEUWESCHOOT 81
REST INHML

ZONDAG 25 NOVEMBER INI{AAL
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P.P

VAil DER FEER BOKAAL

"#
É**

ELFT.

'{AAM
W.
van Kalsbeek
J. Stulp
D. H. Akkerman
P. Poepjes

A. Faber
J. v/d Woude
B. Haspels
C. Keekstra
S. Veenstra
B. Voolstra
A. Oving
H. Vink
D. Westerhoven
M. Hiemstra
M. Nijdam
W. Huisman Wzn
B. P. Kleefstra
S. Oosterbaan
C. Reitsma
J. Tijsma
W. Vink

loh. de long
B. Oosterbaan
H. Hartmans
M. Meester
S. v/d Velde
J. Visser
J. Watzema

24 t

DPT,

VUfde 8
Derde 6
Eerste 5
Eerste 5
Derde 5
Derde 5
Vijfde 4
Dames 4
Eerste 3
Derde 3
Vijfde 3
Vijfde 3
Vijfde 3
Dames 3
Dames 3
Eerste 2
Eerste 2
Eerste 2
Eerste 2
Tweede 2
Derde 2
Vijfde 2
Vijfde 2
Tweede 1
Tweede 1
ïweede 1
Tweede I
Tweede 1

J. Zandberg
M. Huisman
J. Klompmaker
H. Oosterbaan
E. Quarré
P. Antonissen
A. Bangma
S, Bangma
P.

Viera Dias

J. v/d Vlugt
J. Meester
H. Nieuwland
_ S. Vink

K, Rodenburg
M. Wobma
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Tweede 1
Derde 1
Derde 1
Derde 1
Derde 1
Vierde 1
Vierde 1
Vierde I
Vierde 1
Vierde 1
VUfde 1
Vijfde 1
Vijfde 1
Dames 1
Dames 1

