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DE BALPEI{

Om de lezer van de balpen te zijn is heel leuk. Om de schrijver van de balpen

te zijn, is iets minder leuk. Maar aangezien de bal als een rode draad door
mijn leven loopt valt er wel wat te schrijven. Daarom Betty, bedank ik je voor
de balpen. Ik kom uit een gezin met vijf meiden. Weinig voetbal dus! Thuis
werd er wel naar studio sport en de wedstrijden van het Nederlands elftal
gekeken. Dus heb ik toch wel iets van voetbal meegekregen. Voor mij was er
maar 1 sport, en dat was waterpolo. Na het behalen van mijn zwemdiploma
kwam ik gelijk bij DZPC (zwemclub) terecht. Daar heb ik vanaf mijn
negende tot tiende jaar bU de zwemselectie gezeten. Een jaar lang werd
ik gedrild. Dat was iets te veel van het goede. En ben toen overgestapt
naar de waterpolo club. Dat hield in 2x in de week trainen. En op zaterdag
of zondag een wedstrijd. Wat af en toe leidde tot kampioenschappen,
dus promoveerden we weer. En fo crosten we half Nederland doon Een
fantastische tijd, die ik als keepster en verdedigster heb doorgebracht.
Toen ik August leerde kennen kwam er voetbal in mijn leven. Een
andere balsport met een andere sfeer erom heen. Wel even wennen
maar supergezellig. August leerde ik kennen als een echt voetbalbeest.
Zo superfanatiek, dat ik weleens dacht, zou hij eryoor betaald krijgen.
Mmm, nee, jammer en helaas. Robin en Dennis delen hun passie met
August. Al van jongs af aan. Dat houdt in dat er overal ballen liggen, in
en achter huis, in de voorkamer worden de schuifdeuren als goal gebruikt.
Dat gaat meestal goed. De slaapkamer wordt omgetoverd tot voetbalveld.
Met de bij behorende rode en gele kaarten, scheidsrechterfluit en voetbaltenues, en het spel kan beginnen. Dat is ook wel te horen, met mooi weer
gaan de jongens naar de Noordkant. En komen nooit op tijd thuis, de tijd
wordt vergeten. Op vakantie moet iÈ er ook al aan geloven. Een waar toemooi
ontstaat. En het gaat er echt heftig aan toe. Dan de wedstrijden op W (inclusief
studio sport) alles wordt nauwlettend gevolgd. En zo kan ik nog wel even
doorgaan. Dus V.V. Oldeboorn, de heren Fabers zijn nog lang niet uitgespeeld.
En vrouw Faber volgt alles. Ik geef de balpen door aan Meinie Kleefttra.
Succes Meinie.

Tietie Faber
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El . THOR El

Op zaterdag 12 april '03 hadden we een voetbalwedstrijd. We moesten
tegen Thor een slechte ploeg uit Lippenhuizen. Het was een heel slechte
wedstrijd want we stonden de eerste helft achter met 2-1. En moet ie
voorstellen, hun staan eenelaatst en wij eerst. Dus toen hebben we wat
gepraat in de box. En de tweede helft ging al veel beter, we kregen gelijk
een doelpunt dus 2-2 maar toen maaKe Thor een doelpunt (door een
corner) dus 3-2. Toen kwam er een vrije trap vlak voor het 16 meter
gebied voor ons. Niels nam die vrije trap en toen wou iemand van Thor de
bal weg koppen maar die kopte in het doel 3-3 dus. En een poosje later
maakte Niels nog een goal 4-3 dus. En dat was ook de eindstand,

Arjen van der Bii
OLDEBOORN

El.

MAKKINGA

El

De wedstrijd was van zaterdag naar woensdagavond gegaan.

De

scheidsrechter was lohannes Watzema. Makkinga mocht aftrappen. Er
waren gauw kansen, voor allebei de partijen. Het eerste doelpunt scoorde
Thomas. De tweede een prachtige goal van Ronnie, die in één keer
vanuit de corner scoorde. Niels zorgde in de le helft voor drie - nul. Ik
raakte geblesseerd omdat ik niet uitkeek en de andere speler ook niet.
We kwamen met de hoofden tegen elkaar aan. De tweede helft werden
we gemakkelijk omdat we dachten dat we al gewonnen hadden. Maar
dat was niet zo. Het meisje van Makkinga scoorde 3- 1 en even later werd
het 3-2. lohannes en Johannes (de leiding) schreeuwden ons vooruit.
In de laatste minuut nog een kans voor Makkinga, maar gelukkig
tegen de paal. Het bleef drie * twee.

Tim Tioelker

De Zwart Witten 43e jaargang nr. 8

.

mei 2003

a2

LANGEZWAAG

El -

OTDEBOORN

El

Zaterdag moesten wij aantreden tegen Langezwaag. We begonnen goed
te spelen. Niels gaf een mooie voorzet op Gadir die hem er netjes lnschoot,
1-0. En toen scoorde Niels 3x 4-0. Toen was Langezwaag aan de beuft, 4-1.
Weer een voozet van Niels naar Ronnie die hem simpel inschoot. 5-1.
Toen Langezwaag nog een keer 5-2. Iedereen heeft heel goed zijn best
gedaan, een echt team vind ik.

Niels van Kalsbeek

OIDEBOORI{

El - TIJNJE El

Zaterdag 7 april moesten we thuis tegen Tijnje spelen. we hebben gewonnen
met 4-1. Niels maakte de eerste en tweede en het vierde doelpunt. En ik
(Luitzen) maakte het derde doelpunt. Dit was mijn eerste doelpunt in de
competitie. Wij hadden een andere keeper nl. Dennis Faber, die heel goed
de goal verdedigde.

Luitzen llooghiem
OLDEBOORN

El - MILDAM El

Zaterdag 22.mmart hebben we gevoetbald. Tegen Mildam, we hebben met
5-2 gewonnen. Gadir 2 Niels 2 en Ronnie 1. Gadir schopte ook 1 omhoog
toen ving de keeper de bal en toen liep de keeper met de bal in de goal.
Maar hij telde niet. we staan nu eerste.

Stefan Oosterbaan
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(Foto: Arie Postma)

Achter v.l.n.r.:

Jan Meesteri Jacob van der Bij, Martijn Haspels, Menno
Boerhof, Erik Westerhoven, Sander Postma, Jacob Nijholt, Albert Nijholt
(Leider), Hindrik de Jong.

Voor v.l.n.r.: Wietse Huisman (Trainer/leider), Tom Proot, Anno Huisman,
Jasper Boerhof, Arnold Oosterbaan, lan Hendrik van der Wal, Anthony Vink.
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'SPIJBELEIII DE' POLITI EMAN
VLAGT IN FA GUP.FINALE
L7

l412OO3 23:14

Politiemannen in Durham hebben waarschijnlijk wat wenkbrauwen gefronst in
september. Want was die grensrechter niet één en dezelfde persoon als hun
collega, die al enkele weken ziek thuis zat? Op de televisiebeelden was het
onbetwistbaar duidelijk, de'zieke' Nigel Miller stond bij het Premiership-duel
Leeds United-Manchester United te vlaggen. Maar het was minder ernstig
dan op het eerste gezicht leek, de plaatselijke politiechef had de'spijbelaar'
toestemming gegeven. Maar er zal op het bureau in Durham wel opnieuw
gefronst worden. De Engelse bond is zeer te spreken over Miller. Sterker nog,
tijdens de FA Cup-finale zal hij dienst doen als assistent-scheidsrechter. Opvallend is het wel. Want Miller zat in september thuis in verband met stress...

5a
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WIST U DAT...

. Jitske ons gaat verlaten?
. Zij haar geluk in Heerenveen gaat beproeven?
r Wij haar succes wensen?
r WiJ haar hebben ingeruild voor onze nieuwe sterspeelster
Leonie?

.
.
r
o
.
r

Zij met open armen is ontvangen in ons team?
Rianne en Margje dol op modder zijn?
Michou haar buikspieren moet trainen?
Margje geen nagel meer op haar rechter teen heeft?

Zij te kleine schoenen draagt met zaalvoetbal?
Miriam Juist te grote nagels heeft want die groeien door haar
schoenen heen?

.
.

Zij in beide schoenen grote gaten bij haar tenen heeft?
Zelf zegt zij hier over, ik heb zulke grote jubeltenen, ze groeien
gewoon omhoog?

.
r
.

Sjoukje nleuwe voetbalschoenen heeft gekocht?
Zij die eerst bij haar ouders thuis heeft uitgeprobeerd?

r
r
"
e

Haaye rookt tijdens het vlaggen?

Swanet nu ook bij ons de 3e helft mag mee vieren aan de
stamtafel?

Marrit denkt dat olvarit voor het'poepen' is?
Sieb second life in de band (tent) heeft?
Monique van Henk het veld oploopt, precies weet wat de
temperatuur die dag zal worden.
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Zij in contact staat met Piet Paulusma?
De dames laatst een videoband van de wedstrijd Renado Oldeboorn bij Roel en Petra zouden bekijken?
Roel dit vergeten was tegen Petra te zeggen?

Toen de dames bij Roel en Petra kwamen zij nog klanten
hadden en de dames dus verplicht naar Moeke moesten?
Siep zich afgemeld had omdat hij planten op moest halen en
ook nog moest planten?
Siep in de kroeg zat toen de dames daar binnenkwamen?

Hij wel erg rood werd?

Dit logisch is omdat hij binnen 30 minuten 3 verschillende
'smoesjes' bedacht had?
Hij de volgende keer ook gewoon mag zeggen dat hij er geen
zin in heeft?

UITSLAG IIIARMOTTEilRACE
V.V. OLDEBOORil
Uitslag marmottenrace VV Oldeboorn. De hoofdprijs van de marmottenrace op 10 rneijl. is gevallen op lotnummer: 095 De prijswinnaar
kan zich melden blj Binne Oosterbaan (penningmeester).
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ATTENTIE, GEVONDEN lN DE
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a
a

a

Rood Adidas trainingsjack

mt.

176

In een Blokker plastic tas:
- zwarte Umbro trainingsbroek mt.

152

- blauw T-shirtje met dolfijnen
- witte Fila schoenen (instappers) mt 37 7z
1 puma sok (zwart/grijs) mt. +/- 40/41

a

Lichtblauw/wit gestreepte badhanddoek
Blauw nylon windjack (chamonix) met rood embleem, mt XL

a

Diverse paren (jeugd)voetbalschoenen.

a

Iedereen die zijn eigendommen terig wil hebben kan zich melden bij
Sietie Huisman (tel. 631657), voor de voetbalschoenen bij Harm (kantine
tel 631564),

EEN DAGJE UIT NAAR AVON.
TU RENPARK H ELLEN DOORIII
Een dagje uit naar avonturenpark Hellendoorn Van het avonturenpark Hel-

lendoorn hebben we onlangs 50 kortingsbonnen toegestuurd gekregen.
Elke bon geeft recht op max. 50o/o korting p.p. op de normale entreeprijs
voor max. 4 personen. willen jullie met het team of individueel met je

gezin een bezoek brengen aan Hellendoorn, meld je dan even bij Harm. Er
zun genoeg kortingskaarten en dat is mooi meegenomen!! De actie duurt
het gehele seizoen, van 18 april Vm 26 oktober 2003.
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juni a.s. houden we een grote klussendag op het sportcomplex. Het is de bedoeling dat van alle teams tenminste 4 personen
Op zaterdag 7

de handen uit de mouwen steken, zodat alles er voor het nieuwe seizoen
weer pico bello uitziet. Er moet worden geschuurd, geboend, geveegd,
geverfd, opgeruimd, geklust enz. lullie hulp (én een goed humeur) is van
harte welkom. Met elkaar maken we er een nuttige en gezellige dag van
l!! Voor een natje en een droogje wordt gezorgd.

EN TOT SLOT.... BARBECUE VOOR DE SO.JARIGE
Het Anne Nijdam toernooi kan helaas dit jaar niet doorgaan omdat de velden

op 1 juni gesloten zijn en de competitie dit Jaar tot eind mei doorgaat.
TussentiJds kon er geen gaatje meer worden gevonden, maar suggesties
zijn altijd welkom. Maar...... na afloop.van de klussendag op 7 juni hebben
we als seizoensafsluiting de barbecue. In het kader van het 80-jarig
bestaan van de vereniging in april jl. is de barbecue dit jaar GRATïS
(excl.consumpties), Misschien krijgt dit jubileum nog een gouden randje
door het promoveren van het 1" elftal naar de 4e klas en het kampioenschap
van het 4€ en'ook bij de Jeugd kunnen een aantal teams kampioen worden.
Jongens, ZET'EM OPI ! We bouwen zo wie zo een feestje.

9f
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10 15
10 11
10 11
108
107
105
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46-09 Appelscha
28-16 Leonidas 2
21-15 De Blesse
14-32 Gorredijk 3
18-29 Oldeboorn

t6-42

VIOL

PENALTYSERIE BESLIST DOOR
VROUWELIJKE FLASHER

1Al4l20o3 t3zo7
Voor de basketballers uit de NBA is het geen nieuw verschfnsel. ZU dienen
zich bij uitwedstrijden bij iedere vrije worp af te sluiten voor wat er achter de
basket gebeurt. De rivaliserende fans proberen de schutters namelijk met
alle mogelijke middelen uit hun concentratie te houden. Een vrouwelijke
fan van de amateurs van het Engelse Wookey FC introduceerde het Ameri-

kaans gebruik op geheei eigen wijze

in het voetbel. In de

beslissende

strafschoppenreeks om de Somerset's Morland Challenge Cup speelde zij
een beslissende rol door direct achter hei doel plaats te nemen. Zodra de
aangewezen penaltynemers van rivaal Nofton Hill Rangers aan hun aanloop
voor de straÊchop beEonnen, tilde de Wookey-fan haar shirt op en toonde de
speler haar borsten. Drie keer maakte de flasher zo'n indruk op de Nortonspeler dat hU faalde, waardoor Wookey met 3-2 won. Nofton-aanvoerder Lee
Baverstock bèkende in the Daily Star dat de bijzondere fan Wookey de Cup had
bezorgd. 'Ik kon mijn ogen niet geioven toen ze haar waar tentoonspreidde.
Het had duideirjk invloed op onze jongeirs, zij kcnden zich niet meerconcetreren.'
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OLDEBOORN 1 - BLAUWHUIS 1
Zondag moesten de Boarnster stervoetballers aantreden tegen Blauwhuis.

Uit werd vrij eenvoudig gewonnen, maar dat wil niet zeggen dat het
weer een makkie zou worden. Deze ploeg versloeg St lacob nog met een
veelzeggende uitslag 5-0. De confrontatie met Jirnsum was op het randje
gespeeld en Blauwhuis moest dan ook aantreden met 5 invallers. In het
zonovergoten sportpark van oldeboorn werd de aftrap verricht door siep
Valk en dat op zijn eigen wijze. De eerste schermutselingen leverde al
direkt een enorme kans op voor Blauwhuis, maar de kopbal werd bekwaam
gered door Jeroen. oldeboorn werd wakker geschut en jorrit kon enkele
keren gevaarlijk doorkomen maar echte kansen leverde dat niet op.

oldeboorn speelde met weinig bezieling achterin was men een paar keer
niet goed bij de les en met name de spits was zeer gevaarlijk Blauwhuis
speelde ook feller en het leek erop-dat de voorjaarszon de benen van de
spelers verlamden. sporadisch werd oldeboorn gevaarlijk zowas Bauke
Paul dicht bil een doelpunt maar hadt net iets teveel tijd nodig en siete
schoot een vrije trap net naast Bauke paul kreeg na een flinke overtreding
geel. Misschien wat gefrustreerd. Blauwhuis liet oldeboorn zien hoe het
wel moest Na een goede aanval over rechts kwam de spits helemaal vrij
te staan en passeerde Jeroen eenvoudig 0-1. De verdediging stond echt
te slapen en mochten hun zelf het doelpunt aanrekenen. Jelmer kwam
nog een keer in scoringspositie maar schoot over. Weinig opwinding in de
eerste helft hopenlijk zou de tweede helft meer spektakel brengen daar
leek het in het begin helemaal niet op je zou zeggen 0-1 achter de beuk
erin het zou deze middag nlet gebeuren en het was aan Jeroen te danken

dat oldeboorn niet op grotere achterstand kwam. Gevaarlijker werd
Oldeboorn toe Wietse of Robert naar voren kWam meer druk op de

verdediging van Blauwhuis het spel beter verdelen. Nu werd er zowel over
links als over rechs aangevallen en kwam er meer gevaar in de aanvallen
zo was Bauke Paul dicht biJ een doelpunt kwam siete een teen tekortna
een corner van Jorrit. Na een goede aanval over rechts zette Johannes
goed voor en Sybrand kopte goed in ( een familiegoal) 1-1. Aan de andere
kant bleef het oppassen (alweer die spits) en alweer Jeroen, pieter werd
De Zwart Witten 43e jaargang nr,
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getrakteerd op een gele kaart na een typische Pieter overtreding. Anthony
verving Jelmer en zou dat zeer goed doen. Blauwhuis was uitgespeeld en
Oldeboorn werd nog een paar keer gevaarlijk. Zo verscheen Robert in de
punt van de aanval en zette Bauke paul alleen voor de keeper en hij faalde
niet 2-1. Oldeboorn had daarna direkt de kans op 3-1 maar Johannes
kon de keeper niet passeren. Blauwhuis kon geen vuist meer maken en
zo bleven de punten in oldeboorn na een niet beste partij voetbal. De
anders zo solide verdediging van Oldeboorn hadt vandaag de handen vol
en betere afspraken zijn hier wel op zijn plaats. Ondanks het povere spel,
toch drie punten is ook een verdienste'

OLDEBOORN 2

OTDEBOORN 2 WINT OOK VAN RODE LANTAARNDRAGER.
Aangezien Aengwirden 3 zondag 13

aprilj.l. niet genoeg spelers

op de

been kon brengen, werd er besloten om de wedstrijd door te schuiven naar
de dinsdagavond daarop. Zo konden beide teams bij kunstlicht hun voetbalkunsten vertonen. Dat laatste viel echter nogal danig tegen onder de
huidige omstandigheden. Het lijkt mij dat de geallieerde troepen in Irak

de laatste weken door vlakker en begaanbaarder terrein zijn opgerukt.
Oldeboorn beschikt momenteel over twee dramatisch slechte velden
waarop absoluut geen goed voetbal mogelijk is, en waar de blessures

zich nu dan ook de kop gaan opsteken mede als gevolg van deze
"knollentuinen". Misschien kunnen eventuele "ziekteclaims" bij de
Gemeente Boarnsterhim worden neergelegd? ook oldeboorn 2 zal de
komende wedstrijd zonder twee vaste waarden moeten aantreden.
Zowel Ate Bergsma als Martin Meester hielden aan deze wedstrijd een
enkelblessure over. Het enige positieve over deze wedstrijd is dan ook
dat men de drie punten in Aldeboarn wist te houden. In de eerste helft
waren Sietse de Jong en lelmer Beimin de doelpuntenmakers voor
oldeboorn. Na rust kwam cees Reitsma libero Johan Tijsma vervangen
en prompt was het binnen drie minuten 2-1. Dit lag overigens niet
aan Cees (mocht een ieder dit denken). Gelukkig voor Oldeboorn wist
lelmer Beimin deze avond zijn tweede treffer aan te tekenen en Oldeboorn

l2 f
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de 3-1 winst brengen. Pieter kwam zeven minuten voor einde nog de
geblesseerde Ate Bergsma vervangen. De geblesseerde Jelmer v.d. Berg
deed daarna het licht uit en daarmee is alles aangaande deze wedstrijd
wel gezegd. Goeie Peaske...

Piet
BESCHAMENDE VERTONING LEIDER OTDEBOORN 2
Dat ook een leider wel enigszins rekening mag houden met het feit dat
er zondag's (in dit geval echter maandag's) gevoetbald dlent te worden
bleek afgelopen paasmaandag dus duidelijk niet. Al vroeg in de avond van
paaszondag wist hU het "Paasbal bU Moeke de Bruin" samen met z'n ega te
openen. Later bleek dat ertussen "Tulsa Time" en "Johnny B. Goode" precies

12 uren zouden zitten. Hetgeen betekende dat het klokje "rond was
gedronken". De wekkeq die om 8.20 u. reeds z'n "ochtendserenade" was
gestart, werd in z'n geheel niet gehoord. Gelukkig was vrouwlief toch nog
dusdanig bij kennis dat ondergetekende er om ca. 9.30 u. vakkundig werd
uitgewerkt. Hopelijk zou een douche een verfrissende werking hebben.
Helaas.... Om 9.15 u. werd na een lange fietstocht het sportcomplex
bereikt. Al vrij snel werd duideliJkdat de oogjes op "maandagochtend"
stonden en dat het uiteindelijk ook maar goed was dat ik de "vlag" mocht
hanteren, zodat er toch nog wat beweging in het luie lichaam kwam. Van
de wedstrijd zelf heb ik niet zoveel meegekregen. Duidelijk was wel dat
RES 4 ons met maar liefst 0-7 klop had gegeven en daarmee rechtstreeks
op het kampioenschap afstevent. Na afloop werd in de kantine "het
medicijn" gevonden, totdat om 16.30 u. reeds het licht uitging en
huiswaarts werd getrokken. Eenmaal thuis gearriveerd werd direct een

lange slaapsessie ingezet. Koftom, een volslagen nutteloze paasmaandag,
waarbij ik mezelf eigenlijk geen seconde bewust ben geweest wat er zoal
was voorgevallen. De volgende wedstrijden mogen wat mU betreft wel
weer op zondag worden gespeeld. Gelukkig heb ik zaterdag voorafgaande
aan de wedstrijd nog wel een opstelling gemaaK waaruit blijkt dat we ook
nog drie gastspelers hadden, te Weten, Sil, Sieb en Jacob. longens nog
bedankt, en voor alle spelers; it spyt nny.

Piet
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op 6 April stond de thuiswedstrijd tegen de naburige Grousters op het programma, en als de ranglijst een beerje klopt dan zaten er vandaag weer
àrie punten in. Maar daar kun je in onze competitie niet van opaan, dus
eerst maar eens 90 minuten voetballen om de punten. Bij de Grousters
liep nog een oude bekende Martijn had nl. ook in het zwaft gespeelt en nu
was het zaak om hem uit te schakelen. De wedstrijd begon onder leiding
van Jan Bethlehem om 11 uur en het was prachtig voetbalweer. Dat was
waarschijnlijk ook de reden dat we wat loom begonnen' Er waren wel wat
kansen maar de spits miste de scherpte om er iets van te maken. Na een
half uur ging sil op zoek naar het geluk en hij vond het en maakte de 1-0
via een prachtige solo. Verder als de 16 meter kwam Grou ook niet dus
onze nieuwbakken keeper had het niêt echt moeilijk' Dus gingen we rusten
met 1-0 en dat was veel te mager als je het aantal kansen optelt. De
tweede helft was wat dat betreft een stuk beter want de vlaggenist van de
eerste helft was wel scherp en schoot op aangeven van Sil de 2-0 binnen.
In principe was de wedstrijd toen gespeeld want Grou kreeg amper voet
aan de grond in aanvallend opzicht, Oldeboorn kwam via een penalty van
Ronald nog op 3-0. Anno Huisman werd onder het gras geschoffeld door
de Grouster verdediging en werd terecht beloond met een 11 meter trap'
Het slot akkoord was voor Syb die in stelling werd gebracht door Sietze,
die zelf de meeste kansen verprutste, maar syb eentje gunde die
niet was te missen en zo werd het 4-0 en staan we inmiddels op 18
punten. Er volgen nog een aantal wedstrijden tegen hoger geplaatste
ploegen en dat worden nog zware potjes maar die horen er ook bij.
Klaas Bolle
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STANFRIES - OLDEBOORN 5
Na vorige week weer een klinkende overwinning te hebben bijgeschreven,
was nu stanfries aan de beurt. De thuiswedstrijd werd een smadelijke
nederlaag en nu werd het tijd voor revanche. Na het spelersprobleem gehad
te hebben zaten we nu midden in de keepersproblemen,Frans was nog
steeds op vakantie, en Johannes Poepjes had zijn vrijgezellenfeest gepland
op de zaterdagavond, of te wijl dat was voor hem gepland. En op je
vrijgezellenfeest rekening houden met een potje voetbal is ook niet leuk,
dus daar ging keeper nr. 2. Dus trok Jan Kooi nog een blik open, en hadden
we een hele goede stand in naar wU d88. Het enige probleem was dat hij
een Harekiet was (en is) en de derby tussen beide Friese hoofdklassers
geëindigd was in een overwinning voor de Harkemase boys, dus feest.
Gelukkig had een van onze chauffeurs ervaring met mensen uit bed
halen!!l!!!!! De wedstrijd, want daar gaat het eigenlijk om, werd redelijk
begonnen en we kregen ook weer onze kansen en op het benutten zullen
we toch maar eens trainen, want dat lukte weer niet. Tot halverwege
de eerste helft dan want Ronald v. W, kreeg vrije doorgang en tekende
zo voor de 1-0 en leek er geen vuiltje, want Stanfries kreeg geen poot
aan de grond. Tot er een hoge bal vanuit het niets kwam en prooi leek
voor de derde keeper, maar met het schuim in de ogen kijkt het lastig
tegen de zon in. De ruststand was dan ook 1-0. De tweede helft werd het
verschil in voetbal steeds groter en net op het moment dat de 2-1 eraan zat
te komen, vuurde de stanfries spits blind richting doel en werd het zowaar
2-1 voor de Appelschasters. Dit was wel erg tegen de verhouding in, maar
Oldeboorn bleef kansen creëren, maar ook missen en zo werd het stilaan
duídelijkdat

We

veel beterwaren maargeen punten zouden kunnen btjschrijven

en dat was dit seizoen nog niet gebeurd. Rond de negentigste met een
vrije doorgang voor Sil richting goal, vond de verder goed leidende
scheidsrechter het nodig om er een eind aan te maken. EEN SCHANDALIGE
BËSLISSING. Maar goed als je 2oo/o van de kansen afmaakt dan geef je
zo'n man ook geen kans om op te vallen, dus moeten we de fout bij ons
zelf zoeken. Verder wou ik Lutzen en Jelmer bedanken voor het compleet
maken van het vijfde en volgende week gaan we voor ons twintigste punt.
DE SWEACH ? - OLDEBOORN 5
Op 18 April stond het competitie duel tegen de Sweach op het programma,
een paar dagen te vroeg maar dan hadden we de rest van de paasdagen
vrij. Dus het kan wel, wedstrijden op vrijdagavond te spelen. De opstelling
was weer een beetje verandeft want de ene keeper is weer terug van
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4-0- Dit was tevens de ruststand, na de rust werd het voetbal er niet beter
op en drong Fochteloo meer aan zonder echt gevaarliJk te worden. over
de tweede helft wil ik niet te lang ouwehoeren te veel wínd, een dikke
(hagel) bui koud nat een doerpunt tegen, drie punten mee naar huis.
De
verzameling punten is nu 24 en wie weet wat nog komt????
Klaas Bolle

GAVCs.

OLDEBOORN5

M9! los een paar wedstrijden te gaan lijK een positie tussen de top en
de
middenmoot weggeregd voor ordèboorn- 5, een í.nappe pieJtutiÀ iegt
ar
de
reporter het zelf. op deze dodenherdenking waren onze topburgers uit
de
gemeente Boarnsterhim niet echt uitgeslapen leek het
wel. oe Éoarnste.s
wisten handig te profiteren van de schoonheidsfoutjes van hun rivalen.
Zo

werd het door sil al snel 1-0 na goed doorgaan en even later vond syb
het net en met deze stand gingen we ook rusten. Maar in de eerste helft
ging er toch een hoop mis, met Vlught 1 aan de vlaggestok begonnen
we dq wedstrijd. Na r0 min. was Auké moe en ging door het enkàr, door
gestoken kaart leek het well!!! Hij kwam topend(.dué diep
in-ciáu) meisje
langs de kant en na 10 min voetbal moe
thoe kàn àaiiïl áooihet enket
en vervolgens 80 min om de vriendin heen hangen. Hier Éun je toch grote
twijfels hebben over de ernst van de blessure, en als het nou een knie
ble.ssure was geweesilil!il!!r!!r!il!1il Maar vlught r nam oe ptet
van
Auke in er na wat geschuif in het team had oldebóorn oe iouwtjes weer
in
handen. Met vlught 2 nu aan de vraggenstok wat goed ii
herster
van ziJn enkelbreuk natuurlijk. ook Franke smits was weer
"""rËu^
van de partij
maar na een volledige
in
Fochteloo was het lichaam nog niet
-wedstrijd
hersteld. De tweede Àetft
uegon in r"."no i"rpo, de stand werd in no time
opgekrikt naar 6-0 door.doerpunten van syb áx en sil zx, dé verdediging
van de grousters was zo lek als een mandje en daar maakten
oeide spiisei
dankbaar gebruik van. Even later werd -het zelfs 7-0 pedro zou ook een
duit in het zakje doen maar werd onregrementair afgestopt binnen de 16.
volgens onze statisticus had vlught 1 nog niet gescóord en dat moest
nu
gebeuren en alla Neeskens werd het net geteistérd
en zo werd het 7-0, en
geloofden de Boarnsters het wel. Dat wastus iets te
vroeg want er was nog
2o min' te spelen, maar zo kon onze doelman zich ook eens in positieve
zin onderscheiden. Je kon wel zien dat hij vroeger ook al eens had
gekeept, toch kon hiJ niet verhinderen dat we nog een
tegendoerpunt
kregen en dat was ook tevens de einduitslag. Rest mï3 nog :eÍá wierda
te
bedanken-voor zijn tomeloze inzet op rechtsback, groie tíassá. n"t uSroe
heeft nu 27 punten en met nog drie wedstrijden i. gu.n-ió, je denken
dat er nog een paar bij komen hoewel het-prograríma nog árg,,naa,.
wordt gaan we ervoor.
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BAKKEVEEN

4'

OLDEBOORN 5
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paar gastspete,s vln ;ld; het zesde
wedstrijd was nog maar net begonnen
het wordt non ,t"Jà'ï*pp"t De
enhetstondal0-ldooreenmooie,oooátVansilwerdergescoorddoor
van
ook nog 0-2 door een prachtjge actie
Romke' Niet veel Lt"'-*u'O het
overkwam
ons
wat
we wisten niet
alweer romke Oie ztr tweede maakte'
geworden dan een half jaar geleden'
want deze pto"g

t$ o

De Zwa!'t

*"s

mooi wat minder

witten 43e iaargang nr'

I t mei 2003

Met Syb in de goal hadden we een betrouwbare sluitpost tenminste dat
zei hij want hij hoefde de eerste helft niet veel te doen een paar ballen
wegschieten en That's it. Voor de rust werd het ook nog 0-3 door toedoen
van Henk Vink die de keeper met een droog schot het nakiJken gaf. In de
eerste helft viel Romke uit en kwam onze laatste wissel het veld in. Na de
rust probeerde Bakkeveen nog wel wat maar had geen stootkracht genoeg
om echt dreigend te worden, maar dit was wel leuk voor syb want die kon
z'n woorden in ieder geval waarmaken, Verder kregen de Boarnsters nog
wel een hand vol kansen maar hadden onze voorwaaftsen het vandaag
niet zo op de heupen en bleef de stand 0-3 wat een keurig aantal punten
opleverde tot nu toe nl. 30 en ik weet het niet zeker maar volgens mij is
het doelsaldo zelfs positief. en nu de koploper nogt!t!!!!t!l!il1!l!lt

WEDSTRIJDPROGRAMMA

ZATER.DAG

24 V'Ê''

OLDEBOORN DAl
DE SWEACH 81

TIJNJE E1
SPORT VEREENT

Fl

- RENADO DA1
- OLDEBOORN 81
- OLDEBOORN E1

.

14.00
11.00
09.00
10.00

OLDEBOORN F1

zoNDAG 25 tttEX
OLDEBOORN
LSC 4

1

OLDEBOORN 3

THOR 4
OLDEBOORN 5
OLDEBOORN 6

- DVSV 1
- OLDEBOORN

. SPARTA 3
. OLDEBOORN
. OERTERP 4
. THOR 3

14.30
12.00
14.00
10.00

2

4

De Zwart Witten 43e jaargang nr. 8

11.O0

10.00

.

mei 2OO3

a 19

P.P.

VAN DER FEER BOI(AAL

M. de Vries
J. Klompmaker
J. Stulp
S. Klitsie
M. Nijdam
H. Oosterbaan
T. Akkerman
S. Veenstra
L Meester
D.H. Akkerman
S. de Jong
M" Meester
R. v/d Torre
C. Keekstra
S. Oosterbaan
Joh. Watzema
S. Akkerman
J. Beimin
P. Poepjes

A. Bergsma
Joh. Tijsma

Viera Dias

B. Oosterbaan
A. Oving
B.P. Kteefstra
Joh. Nijdam
C. Reitsma
E. Quarré
H. Vink

J. v/d Krieke

A. Nijholt
P. Antonissen
B. Haspels
J. Zandberg

2O o

l.l.

ELFT. DPT.

NAAM

A, Faber
S. Bangma

P.

,#

Vierde 43
Vijfde 24
Dames 22
Vierde 15
Vierde 15
VUfde 15
Dames

A. de Boer
M. Hofstra
W. Zandberg

M. Hiemstra
R. van Steinvoorn
N. Veld
K. Voolstra

15

9

9-

Derde 9
Dames 9
Eerste 8
Tweede 8
Vijfde 7
Eerste 6
Eerste 6
Tweede
Tweede

Vijfde 6
Zesde 6
Zesde 6
Eerste 5
Eerste 5'
Tweede 5
Vierde 5
Zesde 5
Dames 5
Derde 4
Vierde 4
Zesde 4
Eerste 3
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U. Dijkstra
H. Hartmans
R. Postma
R. van Warmerdam
Joh. de Jong
P. Koning
S. Vink
M. Wobma
R. Bangma
W. Huisman Wzn

A. Vink
l. Visser
E. Westerhoven
H. Veerman

6
6

de Vries

S. v/d Velde

Zesde 13
Eerste 11
Eerste 11
Zesde 10
Eerste 9
Tweede
Tweede

#f,*_

l. v/d

Woude

A. Huisman
S. de Roos

A. Bangma
R. Wilkens
J. v/d Vlugt
W. van Kalsbeek

N. Akkerman
S. v/d Heide
S. Hoekstra

K. Rodenburg
R. Rijskamp
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Tweede

3

Derde 3
Vierde 3
Zesde 3
Zesde 3
Dames 3
Eerste 2
Derde 2
Derde 2
Vierde 2
Vierde Z
Vijfde 2
Vijfde z
Zesde 2
Zesde 2
Zesde 2
Dames 2
Eerste I
Eerste 1

Tweede 1
Tweede 1
Tweede 1

Derde 1
Derde 1
Vierde 1
Vierde 1
Vijfde 1
Vijfde 1
Vijfde 1
Zesde 1
Dames 1
Dames 1
Dames 1
Dames 1
Dames 1

