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Strijd strandt in de stront
De stadsderby in de Engelse Duchy Division One tussen St Columb en
Pelynt begon afgelopen zondag aanvankelijk normaal. Na een paar
minuten echter blies de scheidsrechter op zijn fluit, omdat hij vond dat er
teveel hondenpoep op het veld lag.
Het thuisspelende team werd verzocht om hun veld eerst schoon te maken,
alvorens er verder gespeeld kon worden. De spelers verdwenen, om even
later weer gewapend met scheppen het veld op te komen.
De spirit had er niet onder te lijden: nadat de klus geklaard was, werd
Pelynt alsnog metT-l van de mat gespeeld.
Alex Weller, speler van St Columb, verklaarde na afloop: "Het was een
vervelend karweitje om die troep op te ruimen. Vy'e werden behoorlijk
gedold door de tegenstander."
Om hun veld in de toekomst tegen ongewenste viervoeters te bescheÍmen,
heeft de club nu aan de gemeente gevraagd om anti-hondenpatrouilles in te
stellen.

KIPY INLGVGRGN VOOR IT"T"N)IC 27 SGPÏGI3GR

OVERZlEHÏ
We horen er niet meer bij. . . . . ..Sla ik de jaarlijkse Amateur Bijlage
van de Leeuwarder Courant open, en wat schetst mijn verbazing....de
4'Klasse KNVB staat er niet in. De eerste gedachte is dat het
waarschijnlijk een foutje is. Ik moet dus niet denken... Maandag 6
september. ïk zit aI op de uitkijk, het wachten is op "buuman Fokke"
die dagelijks de krant in de bus "-ipt". Helemaal klaar voor de
amateurvoetbaluitslagen van het eerste weekend. Daar is ie....kom
maar op met die uitslagerVverslagen. Bladeren, bladeren....pardon,
mis ik iets? V/el potverdorie, de Leeuwarder Courant gaat
daadwerkelijk nog maar tlm de 3' Klasse KNVB...Ons cluppie staat
weer ouderwets "in de kantlijn". Vanaf heden is het dus weer zoeken
naar de uitslagen in de 4t Klasse, en helaas ook geen relaas meer van
o.a. trainer Geert. Oude tijden herleven!! Dus moeten we achteraf
helemaal niet zo blij zijn met de promotie van Harkemase Boys naar
de Top Klasse. Het lijkt mij dat deze Top Klasse ervoor heeft
gezorgd dat nu ook de 4'Klasse KNIVB een ondergeschoven kindje is
geworden. Jammer, maar helaas. Dan moet Geert af en toe maar eens
een pittige analyse loslaten in ons clubblad. Misschien heb dan elk
nadeel ook weer z'n voordeel...Als we dan toch niet meer meedoen
met de "grote jongens", kan ik het overzicht ook maar beter gelijk
beginnen met onze "Kabouters". Zq konden na het WK Voetbal
afgelopen zomer een week langer genieten van hun welverdiende
vakantie. Goed uitgerust wisten ze op zaterdag 11 september (waar
kenaen we die datum val1...) de Lemster F-pupillen volledig van de
mat te spelen. Aan de oevers van het IJsselmeer werd het maar liefst
0-12 voor onzejongste sterren. Ik heb begrepen dat er een
"pakesizzer" van onze oud-voorzitter in dit team speelt en hij o.a.
voor 10 doelpunten heeft gezorgd. Krijgt pake dan eindelijk zijn
opvolger in het "FVB-Team"? Natuurlijk is het wel zo dat één
zwaluw nog geen zomer maakt, dus mijn advies is in deze dan ook;
"lekker met beide voetjes op de grond blijven", dan gaat het allemaal
goed komen. Komende zaterdag ontvangen ze in Aldeboarn
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Woudsend F1. Deze ploeg heeft z'n eerste wedstrijd ook gewonnen,
en wel met 1-2 bij SDS. Ik voorspel een overwinning voor de
"Sietema Boys". De week erop gaat de reis naar Sneek, alwaar ze de
strijd zullen aanbinden met Waterpoort Boys Fl. Deze ploeg heeft al
twee overwinningen achter haar naam staan, en geen geringe" nl. I2-2
tegen SDS en 0-8 bij Thor. Dit zal gelijk een topper worden. Hebben
we vrede met een puntendeling? Onze E-pupillen hebben een beetje
een moeizame start. Maar als ik de coach Sybrand moet geloven, gaat
dat allemaal nog wel goed komen. De eerste wedstrijd werd thuis met
1-3 van Thor (Tot Heil Onze Ribbenkast) verloren. Gelukkig waren
alle ribbenkasten na de wedstrijd nog heel. Afgelopen zaterdag v/aren
de spelers na de aftrap nog niet helemaal wakker, want na ca. tien
minuten spelen stond Heerenveen al met 6-0 voor. Dat ze het
uiteindelijk op 8-0 wisten te houden, toont wel de strijdlust van onze
E-pupillen aan. Zaterdag a.s. komen de "Jobbegeasters" naar ons
sportpark. Zij hebben een wedstrijd met l2-2 gewonnen en een
wedstrijd met 7 -I verloren, dus verwacht ik dat onze jongens deze
klus gaan klaren. Trije punten yn 'e tas? Een week later gaat het naar
Sint Juttemis, naat DWP (De Wite Peal) om daar de voormalige club
van eveneens onze voormalige trainer Bonne de Vries de oren te
wassen. DWP heeft één overwinnifrg op zak, en als het aan jullie (en
mij) ligt, kan dat ook wel zo blijven. Onze D-pupillen spelen volgens
mij in een korfbalcompetitie. Wat denken jullie van de volgende
uitslagen in deze competitie in de eerste speelrondes; 6-415-4112-516717 -413-3. Hoezo, aanvallend voetbal is toch het leukste om te spelen.
Niks geen resultaatvoetbal!! Alles op de aanval!! Ons ploegje wist
afgelopen zrterdag in de allerlaatste seconde Workum met 5-4
huiswaarts te sturen. Het leek Heerenveen - Vitesse wel!! Dat ze de
week ervoor met 7 -4 in Oosterend ten onder gingen, is alleen voor de
statistieken, en zijn we al lang vergeten. Alle ballen naar voren, en
scoren maar. Dan kun je ook wel eens een tegentreffer om je oortjes
krijgen, maar ach dat hoort er ook bij. Zatefiag a.s. komt TOP '63
hier langs. Ik ga er vanuit dat ze als FLOP '10 weer huiswaarts keren.
Trije punten dus. De week erop naar Nieuweschoot. Deze ploeg is
nog ongeslagen, maar heeft al wel tien doelpunten in twee
wedstrijden tegen. Hier liggen dus duidelijk mogelijkheden. Zeker
ook met een keeper die is uitgenodigd door de KNVB om een paar
trainingen mee te maken moet het gaan lukken. De spitsen op scherp,
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de bal goed rond spelen, kort op je mannetje/vrouwtje dekken, bla
bla. Ik heb een voorgevoel dat Oldeboom ook hier aan de positieve

kant van de score blijft. Alle jeugdteams veel succes, maar toch
vooral weer veel plezier toegewenst. Dan gaan we naar onze
ooBaas
'ooudjes". Hebben de jongens van
Klaas" ook dit seizoen weer
kampioensaspiraties? Gezien het resultaat van de eerste wedstrijd
lijkt me dit wel duidelijk. Mildam 3 werd aldaar met maar liefst 1-5
verpletterd. Is het kanon "Pieter P." in stelling gebracht? Als gevolg
vart deze overtuigende overwinning raakte in Sneek de complete
riolering verstopt. De ... . ,. liep Black Boys 3 dusdanig nat tussen de
billen door, dat ze zich onverhoopt maar hebben teruggetrokken uit
de competitie, voordat ook zij door Oldeboorn 4 naar de slachtbank
zouden worden geleid. Dus goed uitgerust mogen ze zondagnaar
Oldeholtpade 4.Deze ploeg is nog puntloos, en dat zal ook nazondag
nog wel het geval zijn. Op 26 september komt de Allegorische
Optocht uit St. Nic. ook in Aldeboarn langs. Om 12.00 u. strijden
zowel Oldeboom 4 als Oldeboorn 3 tegen Renado (Recht Naar Het
Doel). Wordt in ieder geval gezelhg, zo gelijktijdig in de kantine...
Oldeboorn 3 ging de competitie wel heel verrassend van start. In
Akkrum ging het plaatselijke 4'elftal ten onder aan het elftal van
"Schilder Wiebe". Nieuwkomer Je'lco Meijer tekende o.a. voor een
treffer (evenals Auke Bangma, maar hij is geen nieuwkomer....). Na
zo'n ovenvinning moet je wel goeie schoenen hebben om in te
blijven staan....Een week later was het nl. LSC 1890 5 (Lycurgus
Sparta Combinatie) uit Sneek die het 3' gewoon weer keihard op
aarde deed belanden. Een 1-5 nederlaag moest men slikken afgelopen
zondag. Het wegslikken van het bier na afloop ging de maÍrnen
duidelijk beter af. Zondag gaat de reis naar Nieuweschoot. Deze
ploeg heeft ook één overwinning staan, maar wel al tien doelpunten
tegen. Met beide "Vlugten" in topvorm gaat Oldeboom hier de volle
buit binnenhalen. De week erop komt Renado naar Aldeboam, maar
dat was reeds gemeld. Het lijkt erop dat Oldeboorn2 een moeilijk
seizoen tegemoet gaat. De eerste wedstrijd werd bij de "Waldpiken"
van Damwoude met 2-0 verloren. Afgelopen zondag was Read Swart
uit De Knipe te sterk voor de mannerVjongens van Meine en Jelle
Jacob. Scheidsrechter Wieb Zandberg heeft uiteindelijk maar een
uitslag van 1-8 op het wedstrijdformulier ingevuld. Zondag a.s. mag
men naar Ljouwert om het daar om 12.00 u. op te nemen tegen de

club met de Koninklijke erepenning nl. LAC Frisia 1883 4. Deze
ploeg staat reeds op twee overwinningen. Gaat Oldeboorn 2 hier een
eind aan maken? Een week later weer een thuiswedstrijd en wel tegen
Nieuweschoot 3. Zalhet jeugdig elan ook in deze wedstrijd
zegevieren? We hebben er alle vertrouwen in!! Dan over naaï ons
"vlaggenschip", Oldeboorn 1. Hier moet ik eerst even wat
rechtzetten, want ondergetekende is weer pijnlijk ingehaald door de
actualiteit (moet ik dan toch weer vaker naar de kroeg, of maar weer
als vanouds in de kantine "blijven hangen"?). De enorme bos
bloemen die Tjibbe en Willemke bij hun afscheid hadden gekregen
was nog niet eens verwelkt, of ze zijn als Heintje Davids I en2
alweer terug bij ons eerste elftal. Ik kan alleen maar zeggen dat het
goed is om jullie daar weer fris en fruitig te zienrondhuppelen. Het
bloed kruipt toch waar het vooral ook niet kan gaan....Voor de beker
is het f inmiddels uitgeschakeld en dus kan alle aandacht uitgaan
naar de competitie. Twee wedstrijden zijt er inmiddels gespeeld, en
twee keer deed men het voor 3-3. Tegen Rood Geel pakte men een
uitstekende 0-2 voorsprong, maar helaas gingen de drie punten niet
mee naar Aldeboam. Een punt was uiteindelijk het meest haalbare op
het kunstgrasveld in Leeuwarden. Een week later kreeg trainer(t)
Geert te maken met een literblik vtil blessures. De oorzaak hiervan
was onder de supporters al snel duidelijk, nl. dat men sinds kort een
verzorgster in dienst heeft, tw weten Jildou Wink uit Akkrum. De
geruchten gaan ook al dat er vrijdag's meer spelers op de
massagetafel liggen, dan er op het trainingsveld staan. Ondanks deze
blessure "tsunami" en het feit dat men een uur lang met tien man
moest spelen tegen Robur (staat voor "Sterk") was het 3-3 gelijke
spel zeker een verdienstelijke eindstand. Na een 1-3 achterstand wist
men in de laatste minuten een punt veilig te stellen. Komende zondag
op naar De Knipe om daar 3-3 te spelen tegen Read Swart en ook een
week later zalhet 3-3 worden in de thuiswedstrijd tegen Terschelling.
Of niet Geert? Allemaal veel succes, beterschap , plezier en van alles
nog wat gewenst. En even onder ons gesproken; "de magnetron mag
worden teruggebracht", en als afsluiter nog even deze korte
"overdenking"; "Overwinning: de beste doping". Tot de volgende
keer. Piet
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Anne Nijdam ,,in pear soallen binne gau toonein
De aanhef van dit artikel moge wat vreemd klinken, bij nader inzien
zult u gauw genoeg begrijpen waarop deze uitlating, gebezigd door
één onzer gemeentenaren, betrekking heeft. Deze enkele zinsnede
namelijk vertolkt de gevoelens maar bovenal de vele verdiensten van
Anne Nijdam uit Oldeboorn, een man die reeds vele jaren de
dorpsgemeenschap in het algemeen én de voetbalvereniging
,,Oldeboom" in het bijzonder op een voortreffelijke wijze heeft
gediend. Anne Nijdam is een werkzaam man. Op het moment dat uw
redacteur hem aan de Weaze in Oldeboorn kwam opzoeken, stapte hij
juist van het ijs waar mede door zijn toedoen een baantje voor de
schaatsende jeugd was geveegd. Zqn activiteiten weerspiegelen het
karakter van deze Boarnster: vriendelijk, behulpzaam en een nuchtere
kijk op de vele problemen die het leven biedt. Nijdam is nimmer
getrouwd geweest. Hij woont bij zijn moeder die de leeftijd van 85
jaar reeds is gepasseerd. Z4n liefde voor zijn oude moeder
demonstreert hij op een wijze die respect afdwingt. ,,Wij hebben het
goed samen".zegt Nijdam. Anne werkt bij U.T.D. in Akkrum en de
ongeregelde diensten op de fabriek nopen hem wel eens bezorgd te
zijn als moeder alleen thuis is. Daarom ook heeft Nijdam een hekel
aan arbeid in de nacht, want zo meent hij ,,Je weet nooit wat er kan
gebeuren. " Zljn v er antwo ordelij kheids gevoel i s ongekend groot en
siert de persoon, een persoon die wij hebben gemeend als eerste voor
het voetlicht te halen in deze nieuwe rubriek. Anne Nijdam woont al
46 jaar in Oldeboorn en heeft geen behoefte naar elders te verhuizen.
Moderne radio en televisieapparatuur sieren het interieur van zrjn
woning, terwijl de wanden van zowel de voor- als achterkamer hier
en daar zijn behangen met foto's van wandelaars. Vy'ant Nijdam is een
verwoed wandelaar, een hobby die hij een warÍn hart toedraagl. Een
prijzenkast van enorïne afmetingen verraadt zijn successen. De ene
medaille is vaak nog fraaier dan de andere en het feit dat hij reeds
drie wandelboekjes heeft,.volgelopen" bewijst dat Nijdam tot op
heden l.l5l km. Als wandelaar heeft afgelegd. Hij nam deel aan 63
tochten. waaronder die van de wandelspoftvereniging,,De Kamp" in
Drachten, de wandelvereniging "'t Meugien" te Meppel. enz. enz.

Bijkans 100 medailles zijn de trots vanzqn geleverde prestatres.
Zeker, deze hobby geeft wel eens problemen in de fabriek, wanneer
arbeid in de middag en een uitgeschreven tocht op dezelfde datum
vallen. Nijdam is nuchter genoeg om te weten, dat het werk en het
beoefenen van een hobby niet altijd samen kunnen gaan. Meestal
wordt er een prettige regeling getroffen of neemt Nijdam vrij voor
eigen rekening. Naast dezetakvan sport die hij zelf beoefent, dient
Nijdam ook de sport door reeds vele jaren achtereen de toto voor de
voetbalvereniging ,,Oldeboorn" te verzorgen, een verdienste die door
hem zeker niet wordt geleverd om de bijverdienste. lntegendeel, het
is met name de liefde voor de club die hem er toe heeft gebracht dit
karwei voor zijn rekening te nemen. De voetbalvereniging weet wat
Nijdam voor haar betekent. Doorgaans offert hij drie avonden per
week op om de bijna honderd adressen af te lopen. weer of geen weer
! Nijdam is altijd present om zijn ronde te doen, dikwijls na de arbeid
op pad gaand en daarbij soms het eten te laten voor wat het is...
ln het begin gingzijn clubliefde zovet, dat hij zijn honorarium ad f
0.'15 per toto-formulier aan de voetbalvereniging schonk. Later
behield Nijdam de helft van dit bedrag en thans strijkt ht f 0.10 op en
schuift zijn ,,werkgeveï" de resterende vijf centen toe. Een week is
gauw om en na het aflopen van de 100 adressenzijn de verdiensten
geenszins navenant. Maar Nijdam wil het zo. ,,Een enkel uur
overwerk in de fabriek levert meer op", zegt Nijdam, ,maar waar
vindt de voetbalvereniging een ander ?" Maar al te vaak dwingt zijn
liefde voorde voetballerij in het algemeen en die voor de voetbalclub
in het bijzonder hem tot soms vreemde manipulaties, bijv. wanneer
een wedstrijd via de t.v. wordt uitgezonden als de toto-formulieren
nog moeten worden opgehaald. Anne Nijdam is vindingrijk genoeg,
want in dergelijke gevallen bindt hij de draagbare radio op de rug en
hoort op die manier toch wat hij anders op het scherm had kunnen
zien. ..De voetbalvereniging gaat ondanks alles voor," zegthq. Zrjn
ongeregelde diensten bij U.T.D. te Akkrum én de vele avonden die
voor de toto op pad moet ontlokken hem de conclusie dat moeder
veel alleen is. ,,Zonder mij heeft moeder ook al niet veel", meent hij
en dat alles doet hem overwegen het in de toekomst wat rustiger aan
te doen. Zijn gevoel voor menselijke waardigheid is sterk ontwikkeld
en het besef dat de gemeenschap alleen kan bouwen op succes door
elkanders lusten en lasten te dragen, karakteriseren de nobele

eigenschappen die in de persoon Anne Nijdam zijn verenigd. Het
dorp Oldeboorn en met name de voetbalvereniging mogen trots zijn
op ingezetenen als Nijdam voor wie de materialistische aspecten van
het leven geen rol spelen doch voor wie de verdiensten áán de
gemeenschap zwaarder wegen dan de bijverdiensten. ,,ln pear soallen
binne gau to'nein", zegt Nijdam, ,,Als wekelijks de toto moet worden
verzorgd of een wandeltocht voor de deur staat." Maar dat alles
hindert hem niets want hij denkt eerst aan zijn moeder, dan aan de
wandelsport, vervolgens aan de voetbalvereniging en dan pas eens
aanzichzelf . . .
Eindstand 1969-1978 1" klasse
01
02
03
04
05
06
07
08
09

de Sweach

DTD
Langezwaag

Akkrum
Oldeboorn
Warga

HDT
Oosterlittens
Oldeholtpade

l0 Hallum
1l Sportclub
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Mildam

l3 Blauwhuis
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Stiens - Oldeboorn
Woensdag 25 augustus speelde Oldeboorn 1 de tweede
bekerwedstrijd van het seizoen in en tegen Stiens. Dit was op papier
de sterkste tegenstander in de poule en na de eerdere overwinning op
Gorredijk ook de enige concurrent van de Boamsters. Na een
aarzelend begin waarin een 1-0 achterstand werd opgelopen, knokte

Oldeboorn zich terug in de wedstrijd en maakte het nog voor rust de
gelijkmaker. Wietse Huisman benutte een strafschop, nadat Ate
Bergsma tegen de grond was geweÍkt, 1-1. Hoewel Stiens wat
gemakkelijker voetbalde, hielden de Boarnsters prima stand en was
de wedstrijd in de eerste helft verder in evenwicht.
Ook kort na de thee was dit het geval, tot het moment dat Anthony
Vink met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd.
Aanvankelijk bleef Oldeboorn nog redelijk op de been en voetbalde
het nog behoorlijk mee, maaÍ toen enigszins ongelukkig de 2-1 en
kort daarop de 3-1 achter doelman Dennis Faber werden geschoten,
verdween het geloof bij de tien overgebleven Boarnsters. Stiens
combineerde zich uiteindelijk naaÍ een verdiende, maar geflatteerde
ó-l overwinning.
Wietse Huisman

Ilitslasen/Eindstand Beker
* Gonedijk
Oldeboorn
Wispolia
Gonedijk

-

Stiens

Wispolia
Oldeboorn

Stiens

*

Gonedijk
Wispolia

- Oldeboorn

Rood Geel

Stiens

- V.V.Oldeboorno

4-3

l-2

.\.

L-L

6-r

Stiens

01
3-9 13-6
02 Oldeboorn 3-4 5-9
03 Wispolia 3-13-4
04 Gorredijk 3-1 9-i I

4-5
0-0

zondag 5 September

Na een leerzame en leuke voorbereiding op het komende seizoen
stond vandaag de eerste competitiewedstrijd op het programma. Het
jonge team (met een gemiddelde leeftijd vaïzo'n?l jaar) varr
trainer Geert Goerres moest het vandaag opnemen tegen Rood Geel
uit Leeuwarden. Vorig seizoen troffen deze twee ploegen elkaar ook

al, In Leeuwarden werd het 3-0. Later in het seizoen herstelden onze
jongens zich goed door met 3-2 te winnen, o.a. door doelpunten van
Bouke- Paul en Tom, die vandaag beide geblesseerd naast het veld
stonden. Uit betrouwbare bronnen had onze staf vernomen dat Rood
Geel met 2 spitsen zou spelen. Onze trainer had hier een aantal mooie
tactische oplossingen vooÍ gevonden en daar werd afgelopen week
dan ook flink op getraind. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, alleen
bleek vandaag dat Rood Geel andere plannen had gemaakt en dus
gewoon met 3 spitsen aan de w-edstrijd begon. Gelukkig heeft onze
achterhoede hier geen problemen mee en werden de aanvallers uit
Leeuwarden goed opgevangen. Rood Geel was in deze eerste helft
dan ook niet echt heel gevaarlijk en kreeg weinig kansen. De kansen
die Rood Geel wel kreeg werden priàa gepakt door onze keeper.
Oldeboorn daarentegen had de zaken aardig op orde en kwam er zo
nu en dan zelfs heel gevaarlijk uit. Halverwege de eerste helft kreeg
Oldeboorn een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Ook hier is
afgelopen week op getraind, en dat lieten de boys zien ook. René gaf
de bal prima bij de 2" paal, waar Vy'ietze Wzn de bal terugkopte naar
de andere kant van het doel. Hier was het aardig druk voor het doel,
maar Robin wist de bal nog prima in te koppen, 0-1. Rood Geel bleef
na dit doelpunt vrij ver van eigen tloel spelen, met de verdediging
zelfs tegen de middellijn aan. Hierdoor kreeg Oldeboorn nog een
aantal prima kansen. Klaas zag een gaatje en wist Robin de diepte in
te sturen. Helaas voor Robin was het idee mooier dan de uitvoering,
want 1 op 1 op de keeper wist hij het net niet te raken. Even later
werd weer de ruimte gezocht en dit keer was het René die met een
mazze\t1e de bal nog kreeg via de laatste man van Rood Geel. Met
zijn snelheid is René gevaarlijk in dit soort situaties en ook nu liet hij
deze kans niet liggen. Beheerst werd de bal langs de uitkomende
keeper in de rechterhoek gespeeld, A-21Later in deze helft wist ook
Ate nog een keer gevaarlijk door te breken, maar hij kreeg de bal
voor zijn mindere linker en dus wàs deze bal een makkelijke prooi
voor de keeper. Zokon Oldeboorn met een 0-2 voorsprong aan een
bakje thee beginnen. Oldeboorn kreeg aan het begin van de 2'helft
de organisatie niet direct op orde, wat tot een tegendoelpunt leidde, 12. Ookna dit doelpunt bleef Rood Geel de sterkere ploeg en
Oldeboom kwam vrijwel niet aan het eigen spel toe. Ongeveer een
kwartier na rust wist Rood Geel opnieuw de jongens uit Boam uit
10

hun formatie te spelen en ook hieruit werd simpel gescoord,2-2. Na
dit doelpunt wist Oldeboom de rust te herpakken en kwam het weer
wat terug in de wedstrijd. Opnieuw leverde balbezit voor de
Boarnsters een vrije trap op. René en Klaas hadden bedacht datze
maar eens vooÍ een variantje zouden gaan om de Leeuwarders op het
verkeerde been te zelten. Ook voor Klaas pakte dit wat anders uit dan
gepland want hij raakte de bal niet zoals hij dat wilde. De bal viel
daardoor in het drukke 16-meter gebied van Rood Geel. Na wat
gerommel besloot Ate dan toch maar om de bal zelf in het doel te
schieten. Zelf was Ate wel onder de indruk vanzljn doelpunt, want
zoals een echte spits verklaarde htj: "je moet er maar staan hè? ! ".
Helaas voor Oldeboorn was het feestje van korte duur, want zo'n 10
minuten voor het einde van de wedstrijd'kreeg ook Rood Geel een vrije
trap. De bal werd ingespeeld op een aanvaller die op de rand van het 16meter gebied stond, maar hij werd goed kort gedekt door Wietze Wzn. Met
een gelukje kwam de bal weer terug voor de voeten van de Leeuwarder van
de vrije trap en zo kreeg hij opnieuw kans om de bal op doel te schieten.
Doelman Siep zag door de drukte voor zich de bal niet goed aankomen, en
deze verdween dan ook hard in de linkerhoek. Kort hierna kwam Rood Geel
nog met 10 man op het veld te staan doordat een van de spelers zich niet
kon beheersen en zijn 2" gele kaart wist te pakken. Helaas voor Oldeboorn
leverde dit geen doelpunt meer op en Zo eindigde deze wedstrijd in een 3-3.
Ik denk dat beide ploegen hier tevreden mee mogen zijn. Volgende keer
pakken we ze!
Tom Proot.

van ne
Van de volsende wedstrijden waren er geen verslagen!!!!!!!
Oldeboorn 1- Gorredijk I
Wispolial-Oldeboornl
Akkrum4-Oldeboorn3
DeWalden2-Oldeboorn2
Mildam3-Oldeboorn4
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LSC 189 C3

-

Oldeboorn

Cl

Zaterdag4 september hebben we onze eerste wedstrijd gespeeld met
het nieuwe C1-Junioren team. We moesten uit tegen LSC in Sneek.
Van te voren hadden we van Roodbergen gehoord dat het een goed
team was. Onze nieuwe trainer-leider Bouwe Roodbergen en leider
Willy van der Brink waren mee en ouders die reden. Op één na was
ons team compleet nu 12 man en l-vrouw. Van te voren werd de
opstelling besproken en we moesten in trainen. Hierna ging het los.
Het leek heel goed te gaan. De eerste 2 goals zijn door ons gemaakt.
De eerste door Floris Crone en de tweede door Hotse Dekker. Maar
helaas Sneek werd beter en het werd2-2 in de eerste helft. Tijdens de
pauze zei Roodbergen dat we rust aan de bal moesten krijgen. Begin
tweede helft scoorde Sneek als eerste en gelukkig hiema Hotse, zodat
de eindstand 3-3 werd. Ik was tevreden met deze uitslag.
Henk de Jong

Nieuw lid
Dienand van der Heide F-pupillen

T2

SDS D3-Oldeboorn

Dl

Dit was mijn eerste wedstrijd.
We hebben met7-4 verloren.
Daan heeft 2 gescoord & Anouk ook.
We hebben veel overgespeeld en we hadden ook veel kansen maar die
schoten we allemaal mis.

lds heeft gekeept Rinse verdediging Genit verdediging Djune verdediging
Daan middenvelder Anouk aanvaller Wolter aanvaller Rik spits.
Anouk aanvoerder we speelden op een klein veld en we speelden met zijn
achten.

Groetjes Anouk Stulp

VVO DI
Oldeboorn El

* THOR El

Zaterdag hebben we tegen THOR gespeeld. Maar we hebben verloren en
dat vind ik erg jammer, Maar gelukkig hebben we nog een kans om te
winnen. Maar ik heb gescoord en dat vind ik wel leuk. Het is 3-1 geworden.

Tiitze Brandsma

MTERFJOETJE
Naam: Arnokl Hobma
Geboren: 9 november 1990
Speelt in; 1' elftal
Gespeeld in: alles
Ro ken/ al c o ho I : Sfe ermuke rs
Kan sex voor de wedstrijd: juwoel her
Beste boek: ukkoorden boek
Beste film: herman brood and his wild romance
Beste acteur en/of actrice: ben geen echteJïlmkenner
Lievelingskost : pi4,ga, soep
Hobby,s: muziek, cun't live without it
Mooiste man en/of vrouw: Mijn vriendin Fenna
Favoriete club: W skjínne goutum
Favorieíe speler: David Gilmoure ( gitaarSPELER )
Beste trainer: geen idee
Slechtste trainer: geen idee
13

Welke club wordt dit jaar landskampioen: Och vust ajax
Favoriete televisieprogramma: Two and a half man
Favoriete televis ie pr e s entator : Victor reinier
Kwal van de televísie: mark marie huijbregts
Favoriete muziek: 60's 70's 80's - rock n roll & blues, rock &
Psychedelische rock. En ook sommige nieuwe top 40 nummers.
Favoriete andere sport: water skiën
Onderschatte voetballer: i don't know
Overschatte voetballer : Keine ahnung
Hoogtepunt: Optreden in de treemter met de rutband
Dieptepunt: ongetwijfeld een paar, mailr kun er even niet op komen
B e s te lcr ant/tij ds chrift : Mid frieslander
Een hekel aan: arrogantie
Bewondering voor: Rolling Stones ( op hun leeftíjd nog optredens
geven

)

Kwal van de voetballerij Nog niet gezien
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Mick jagger, Roger Waters,
Gígi Ravelli
Wie nodíg je niet uit op je verjaardag: Gerard joling
Beste (oud) voetballer: Maradonna
Wat zou er moeten veranderen binhen de v.v. Oldeboorn: Momenteel
niks op aan te merken
Voetbal is: Lachen Gieren Brullen
I4rat je verder altijd al la,uijt wou: Bedankt voor de leake jaren, en er
komen er nog vele!!

Zij

moeten het scorebord wel beter bijhouden
anders kan ik het niet meer volgen hoor.
Gehoord vari Hantsen van der Woude.

t4

Rechter tegen supporter: "U blijft er dus bij, dat u de
scheidsrechter enkel met tomaten naar zijn hoofd gegooid

heeft?" Supporter: "Jawel, edelachtbare." Rechter: "Hoe
verklaart u dan die builen op het hoofd van de scheidsrechter?"
Suppofter: "Het waren tomaten in blik, edelachtbare."

Roemeense club zet krokodillen in

De Roemeense vierde divisie club Steaua Nicolae Balcescu staat op
het punt om uit de competitie te wJrden geweerd , nadatsupporters
herhaaldelijk het veld hebben bestormd. De bazen van de club
denken nu dat een slotgracht met volwassen hongerige krokodillen de
enige manier is om de supporterc van het veld af te houden.
Voorzitter Alexandra Cringus: "Dit is geen grap. Het krijgen van de
krokodillen is geen probleem en het voeren doen we met slachtafval
uit de lokale slachterij. De gracht moet zo breed zljn dat er niemand
overheen kan springen. Iedereen die het dan nog probeert krijgt met
de krokodillen te maken! Ik denk dat de problemen van de supporters
op het veld dan wel over zullen zijn!"
In de gracht zullen elektrische prjpen worden geinstalleerd om een
warme omgeving voor de veelvraten te creëren. Tevens zaI de gracht
niet vlak naast het veld komen te liggen om eventuele ongelukjes met
spelers te voorkomen.
De lokale bestuurders buigen zich momenteel over het voorstel.
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wetrsTRrJnpRoERamna
Zaterd,ag 18 september
Bakhuizen
Oldeboorn
Oldeboorn
Oldeboorn

Cl
Dl
El
F1

- Oldeboorn C1

09.30

- TOP,63 Dl
- Jubbega E3

- Woudsend

1.00
10.00

1

Fl

09.00

Zondag 19 september
Read Swart I

Frisia 4
Nieuweschoot

- Oldeboorn 1
- Oldeboorn 2
- Oldeboorn 3

5

14.00
10.30
10.00
10.30

- Oldeboorn 4

Oldeholtpade 4

Zaterdag25 september
Oldeboorn

Cl

Nieuweschoot

D2

DWP El
Waterpoort Boys

F1

- QVC Cl
- Oldeboorn D1
- Oldeboorn El
- Oldeboorn F1

11.00
1 1.00

09.30
10.00

Zond,ag26 september

1
2
Oldeboorn3
Oldeboorn 4
Oldeboorn
Oldeboorn

-Terschelling I
- Nieuweschoot3
-Renado4
- Renado3

14.00
10.00
12.00
12.00

Zaterdag2 oktober
Beker/inhaal

Zondag3 oktober
MKV,29

1

FFS 2
FFS 3

LSC 1890 6

-

Oldeboom I

14.00
14.00
12.00
10.00

Oldeboorn 2

Oldeboorn

3

Oldeboorn 4

eLas- ew s,chLtdersbedt'Uf

Tieerd Keekstra
Aldeboarn

Telefoon: O56E -

631923 Mobiel: 06 - eS54O?91

vaor al *w gLas cru sshildalwart€
awà*houd €ru elmvatie
tslLcY!tuda btqLazLu4
B,ch & egcwt o.a. g Lasweefscl
aw ,ée ?&sEÉhd Ekaradv'r"ts

- E-mail: t-keakgtrs@ehello.nl
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I)um, rfum,

JAN EE JONEi EOKAAL
Jan van der

Vlugt

Derde

1

dorrt..

P.F.

ViO FEEF BOKAêL

pÍeïeF troetrJes
EAE M PLAAÍS VêN Ê84

BouBtE

TRoUE
Het derde heeft na Jan en Piet nu ook een nieuwe tweeling, wil je weten wie
dit zijn kom dan eens op een zondagmorgen langs of vraag het aan Pieter P.

I7

p,p, van neR FeeR EoKaaL
R.van Kalsbeek
P.Poepjes
W.Huisman Wzn
A.Faber
D.H. Akkerman
A.Bergsma
R.Faber
E,. Ashur
A. Bangma
J. Meijer

Eerste

Vierde
Eerste

Vierde
Eerste
Eerste
Eerste
Tweede
Derde

Derde

FA. IJ. Rodenburg
het adres voor al Uw:
Hengelsportbenod igd heden
werphengels

werpmolens
koopmans verven

gj

Kaosboerderij

klompen

7

laarzen

Achterom

K

Echte
Ëoerenxaas

==

Boerderij

I

Telefoon 631452
Aldeboarn

Gespecialiseerd in vele soorten
kruidenkaas
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(ry tretbedriil ïeeÍrnan
Tsjerkebuorren 37 . 8495 KG Aldeboarn
Tel.: 0566 - 63 20 08 . Fax: 0566 -63 26 32
Mobiel: 06 11 37 54 17

iËïiïi"ï; óïili*i't"n,

Lasers en Valken,
surfen en comhiweken

y'RK€
qq,no . prrma vêrz0rginq . ccmfortabele rkk0anodat e!

zeilschool

www.qrkenresu.nl
Bordego 12

8495 NS Aldebwín
tel. {05óó) ó3 1 4 95
fox {05óó} 63 19 64

reilschool - groepsakkommodaties. bootverhuur

,{ilh

I

l. íil:3irr

Rolbrêgedyk 0 , 8406 AN Tíjnje . Tele{oon:
1

a51

3 57

1

B 54

4fu,r,l,a,r^4lt/,
Uw adrcs

reparatie,
restaurafie,

onderhoudswerk aan grafstenen
en andere
natuurstenen objecten
Wout Kulk
van Sminlawei 3
8495 MT Aldeboarn
Tel.: 05óó ó5 13 75
Fdx: 05óó 65 19 25
mobiel, 06 21 54 31 69

.

v@í het aanlèggen, ve&angen êo onderhouden van:

Gasleidingen

r Waterleidingen
. Afvoerleidingen
. Dakbedekking
. Zinkwerk
. Centrale verwarming installaties

.

Gaskachels

. Warmtepomp installaties

.
.

Sanitaire voorzieningen
Electra

Vraag voor advies uw vakman.

I'oor eer hecrlijk etcntje oÍ een feestje
nrtqr ook voor eetr ge:cllig dmukjc

Atelier Zig Zag,
maat
verstel
bedrijven en pafticulier

Kledíng

Vaot

sadkant 15 b

op

ïevens hersÍel en

8495 KM Aldeboarn

Tel.06-15535577

Ria & Rikus Rudolphi
Kraenlanswei 1 De Veenhoop
0512 461803
Website: www.itpolderhus.nl

a//

sMtNll{
. Gl{renwq!Íen blnnen/bull?n
- Huh/bedrlif relnlgen

'

Dol(goolrelnlglng

*

Hogqdr0kÍelnlging

. VleeÍsndeÍho{d/tqpiltÍelnlging
* Reiniging bii bonwoplev$ing

- lmpregneren
*

/

-1,
,4ll/es'ó//tuk,

/44Ê/S/í't/"í4,{./

Splnnen v?Íwl,d?Írn

Hier had

W OLDEBOORN
biedt te huur aan:

uw advertentie
moeten staan!

Partytafels
voor € 3.5O per dag/per tafel

Uiteindelijk gaat het toch
om persoonlijk contact
6 | 9001 CV Grou
gS I www.frieslandbank.nl

Friestand Bank I Mr. PJ. ïroetstrawei

telefoon (o58) 299

SS

*-* ^-áË

\

rè-Á#

p

Friesland Bank

l4enr da,w
20

jaar entwí,W

]utoowgoeÀ,1

06 23512528 Aldeboarn

wwwjanvanderwoude.nl

Boerderij - Hotel - Camping

ttBoarnshiemtt
Wiebren en Roely de Jong
Easterboarn ó

8495 NBAldeboarn
Tel. (0s6ó) 63 I 3 73
Fax (0566)

63

17 62

Wij kunnen u het volgende bieden:
- seizoenplaatsen
- toeristische plaatsen
- te huur sta-caravan
- te huur luxe 6 pers. chalet

-

logies met ontbijt
vol pension
groepsaccommodatie

Vier sterke punten
+ O Persoonsgericht
+O
+O

loogdrempelig

=O

betoolbqre kwoliteit

iorenlonge erYoring

Accounloncy
Bedriifsodvisering
Ad mi ni strotieve fu geleidi ng
Detochering van finqncieel-economische

medewerkers bii uw bedriif

oooao

vA N r-Lsï.
Wismostote
Postbus

:ï"

:.?"?]SRBAA

N

9 892ó RN Leeuworden
8903 JN Leeuworden

2559

Telefoon (058) 267 75

77

Telefox(O58) 213 88 99

A. 7)issar' &, ;2n, V,O,t
INTERNATIONAAL TRANSPORTBED RIJ F
Swetlebuorren 43
8495 HM Oldeboorn
Telefoon: 0566 - 631340

Fax : O566-631410

Voor een deskundig advies en een goed verzorgd kapsel.

Nancv's
kapsá\Gs-.
*
*
*
*

Het uitvoeren van technisch
tekenwerk op CAD
Begeleiden van projekten

Tsjerkebuonen í 1
8495 KE Aldeboarn
Tel.: O5ó6

- 631761

Onderhouds&
Dakdekkersbedrijf

Leveren van complete
machines
Eigen besturingsafdeling

UAGT".,
Bordego 2
8495 NS Aldeboarn

Telefoon
Fax

z Q566-652667
: 05óó-ó51718
Mobiele Telefoon : 0ó-51255050

fl$#ffi[F8r
S*hildenen / r"eklcrïïe
duk:b*lgfics I de*Grffitie
glms

/ behtrngen

0ó-5539 35ó2

oldeboorn

Heï cdrcs voon

Y,ll bcrekenen gQen zaalf'uur'
DoelÁof 3, A495 KD Aldeboarrr
Tclefoonr(o.:00) 63 13 33

IE
UANDBERG
Makelaardij, Taxaties &. Advies

w

l4rr/rr.

r

lryi eh z a n db e rg nI
infoewiebzandherg.nl
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