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Aan de Magdalenadijk in Oude Tonge (Zuid-Holland) is in een tarweveld een
graancirkel ontdekt. De cirkel heeft de vorm van het logo van Feyenoord.
De eigenaar van het stuk land zegt boos te zijn op de mensen die zo met zijn
eigendommen omgaan, maar heeft geen aangifte gedaan. Volgens Rotterdam
betekent dit dat ET van voetbal houdt, in Amsterdam en Eindhoven beweren ze
het tegenovergestelde..

Lieve Sportvrienden,
Langs deze weg, willen wij alle voetbalvrienden,
bedanken voor hun lieve en warme woorden en vele
kaarten die wij hebben mogen ontvangen tijdens het
ziek zijn van Tietie. Het heeft August , Robin en
Dennis goed gedaan dat Tietie zo,n mooi afscheid
heeft gekregen. Nogmaals bedankt daarvoor !
Tietie rust zacht, en we missen je!
August, Robin en Dennis

Kopy inleveren voor 4 oktober

Uit de bestuurskamer
EN HOE NU VERDER? PENNINGMEESTER,NOG STEEDS NIET
GEVONDEN……………………
Ondanks het benaderen van diverse mensen, oproepen in ons clubblad heb
ik nog steeds geen opvolger gevonden die mijn penningmeesterschap wil
overnemen. Om het de opvolgers makkelijker te maken hebben wij in goed
overleg binnen het bestuur de functie al in 3 parten opgedeeld, en voor 2
van deze delen (ledenadministratie en beheer kantinebeurs) hebben we een
opvolger gevonden. Wat rest zijn de dagelijkse financiële zaken van de VV
Oldeboorn, te weten:
- Beheren banken ondermeer via internetbankieren;
- Betalen van inkomende nota‟s, belastingen,vergoedingen;
- Incasseren contributies en donateurgelden, deels automatisch (PC
leden) en deels via nota‟s;
- Incasseren sponsorgelden, waaronder Club van 50, middels nota‟s;
- Verzorgen en berekenen andere nota‟s, zoals drukwerk, boekingen,
afrekening water tennisvereniging e.d.;
- Afstorten kasgelden middels sealbag bij de bank;
- Bijhouden financiële administratie;
- En wellicht ben ik nog wel wat vergeten……………
Het wordt nu toch echt tijd dat er een opvolger gevonden wordt, dan is er
nog wat tijd
over om hem/haar goed in te
werken en te
helpen.
Dus leden,
lezers van dit boekje, denk
even mee, is dit
wellicht iets voor jou, of
weet je iemand
die dit zou kunnen
oppakken,
meld dit dan zo spoedig
mogelijk. Er
moet toch wel iemand zijn
die zich ook wil
inzetten voor de club, en dit
vrijwilligerswerk op zich wil nemen. Mocht er niemand gevonden worden
om het penningmeesterschap van mij over te nemen, ja, dan zullen
bovengenoemde activiteiten helaas uitbesteed moeten worden aan derden,
en zoals jullie kunnen begrijpen gaat dit gepaard met extra kosten, met als
gevolg een stijging van de contributie. Binne
Met ingang van heden moet de kantinebeurs opgehaald en ingeleverd
worden bij Thea van Maren, Jac. Knolstrjitte 3.

Het seizoen is alweer in volle gang, de eerste wedstrijden zijn alweer
gespeeld. Het bestuur is alweer een paar keer om de tafel geweest, en Harm
heeft ervoor gezorgd dat uitgave 2 van het clubblad in dit seizoen alweer
rondgestuurd is. Zoals bij iedereen wel bekend inmiddels, is er in de
vakantie nogal wat gebeurd. Het gebouw met o.a. de kleedkamers is voor
een deel afgebrand. Oorzaak van de brand is bekend, een en ander is
inmiddels in gang gezet. Er wordt nog steeds gewerkt aan de heropbouw en
ook verzekeringstechnisch wordt er hard gewerkt. De schoonmaak- en
klussendag op 10 september is alweer voorbij en de accommodatie ligt er
goed bij. HEEL ERG BEDANKT, VRIJWILLIGERS! Wedstrijd as.
Zondag 4e elftal moet afgezegd/uitgesteld worden i.v.m. te weinig
beschikbare spelers. Het bestuur is er op tegen dat wedstrijden worden
afgezegd. Het bestuur zal in de ledenvergadering aan de leden voorleggen
hoe met eventuele boetes om te gaan. Het probleem van afzeggen i.v.m. te
weinig spelers zal in de loop van het seizoen waarschijnlijk vaker
voorkomen om reden van uitval van spelers door blessures. Spelerspassen:
zoals de publicatie van de Leeuwarder Courant aangeeft is dat spelers
zonder spelerspas niet mee mogen voetballen. Harke heeft inmiddels de
nodige moeite gedaan om alsnog foto‟s te verzamelen. Er zijn 4
seniorenelftallen samengesteld, maar de verdeling is krap. Het
wedstrijdschema voor het hele seizoen is inmiddels bekend. De barlijsten
zijn n.a.v. het speelschema ook opgesteld. De betreffende vrijwilligers
hebben inmiddels als het goed is een overzicht ontvangen. Verderop in het
clubblad is het schema ook nog te vinden. Sybrand Oosterbaan is leider van
het 4e, Wieger is leider van het 1e, Jelle Jacob de Vries en Meinie Kleefstra
van het 2e en Wiebe Jager en Marten Huisman zijn leider van het 3e. Wieb
Zandberg, Durk Valk en Paul Menger zitten in de scheidsrechterspool.
Sierou van der Heide is op afroep als scheidsrechter beschikbaar. Hindrik
Nieuwland is scheidsrechter van het 4e. Ynze Blaauw heeft aangegeven te
willen stoppen. Voor Ynze wordt een vervanger gezocht. Ynze wordt
hierbij heel hartelijk bedankt voor zijn inzet.Er is nog geen vervangende
penningmeester voor Binne, hiernaar wordt nog steeds gezocht. De kas is
per 12 september 2011 af te halen bij Thea van Maren, Jac. Knolstrjitte 3.
De jaarlijkse ledenvergadering is vastgesteld en zal worden gehouden op
vrijdag 28 oktober 2011. Als het gaat om plannen voor de nieuwe kantine
wordt er ook niet stilgezeten. Momenteel wordt er e.e.a. uitgezocht als het
gaat om regelgeving, bestemmingsplannen etc. Het is de bedoeling dat
tijdens de ledenvergadering een eerste schetsplan wordt gepresenteerd. De
jubileumcommissie gaat vanaf begin oktober van start en samen met
uiteraard de leden, de activiteitencommissie en de sponsorcommissie zal
geprobeerd worden er een mooi feest van te maken.

OVERZICHT
Na het weekend van “de keepers”, gaan we gelijk over tot de orde van de
dag, nl. het wel en wee van onze VeeVee, zij het wederom in een notendop.
Een buitenstaander zal waarschijnlijk in de veronderstelling zijn dat het bij
de v.v. Oldeboorn crescendo gaat, aangezien “het dak eraf gaat”…Echter de
resultaten op de velden houden momenteel niet te wensen over bij enkele
teams. Oldeboorn 1 wist na de winstpartij in de eerste competitiewedstrijd
tegen Giethoorn geen punt meer te behalen. Erger nog, nederlagen van 4-1
en 5-1 tegen resp. Kraggenburg en FFS (Vegelingsoord) beloven niet veel
goeds op korte termijn. Insiders beweren dat de instelling op het veld
misschien wel iets beter kan….Daar gaan ze dan ook komende zondag mee
beginnen. In de thuiswedstrijd tegen Read Swart (De Knipe) wil men laten
zien dat een overwinning wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. Een
week later wacht dan de loodzware uitwedstrijd tegen de koploper
Nieuweschoot. Een gelijkspel lijkt hier het maximaal haalbare , maar wie
weet, krijgen we komend seizoen toch weer te maken met interessante
wedstrijden met verrassende uitslagen. Het kan vriezen en het kan dooien.
Laten we het daar maar op houden wat betreft ons vlaggenschip.
Oldeboorn 2 heeft kennelijk ook nog geen belang bij punten. De eerste
twee wedstrijden werden, zij het nipt, verloren met 2-1 en 2-3 tegen resp.
Thor 2 en SWZ 4. Komende zondag mogen ze in Sneek al revanche nemen
op de 2-3 nederlaag tegen SZW 4. Dan is nl. SZW 5 de tegenstander. Hier
verwachten we toch zeker wel een overwinning. Een week later komt om
12.00 u. Blauwhuis 2 langs. Ook deze ploeg moet te verslaan zijn, ondanks
dat het 1e elftal de bekerwedstrijd helaas destijds niet winnend kon
afsluiten, moet dit jullie toch wel gaan lukken. Willen jullie allemaal even
noteren: Oldeboorn 3 is koploper in de Reserve 6e Klasse 10 !!! Zegt het
voort. Als er iemand is die mij kan vertellen hoe lang dat geleden is…..Op
de dag dat het 10 jaar geleden was dat de wereld werd opgeschrikt door de
terroristische aanvallen op Amerika, wist het 3e Black Boys met 4-5 te
verslaan. Afgelopen zondag werd CAB 3 overtuigend verslagen met maar
liefst 6-1. Komende zondag wacht de uitwedstrijd tegen FFS 3. Om 15.45
u. heeft men hopelijk weer 3 punten aan het totaal weten toe te voegen. Een
week later komt Renado 3 om 12.00 u. op bezoek. Dit moet geen
problemen opleveren. Oldeboorn 4 moet het dit seizoen met een zeer
smalle selectie doen. We gaan er vooralsnog vanuit dat men het seizoen kan
gaan afmaken. De 1e wedstrijd werd i.v.m. de wedstrijd Heerenveen –
Groningen uitgesteld. De 2e wedstrijd afgelopen zondag werd verdienstelijk
met 5-1 gewonnen van CAB 4. Komende zondag staat de derby tegen
GAVC 5 uit Grou op het programma. Een overwinning zou een prima

resultaat zijn. Een week later heeft men vrij. Oldeboorn C1 heeft de eerste
overwinning ook al weer te pakken. FVC C2 werd met 4-2 verslagen.
Hopelijk zet deze ploeg de goede reeks van vorig seizoen voort. Zaterdag
a.s. moet men al vroeg de wei in. Om 9.00 u. moet er in Oosterlittens
worden aangetreden. Tegen C2 verwacht ik aldaar geen grote problemen.
Een week later zal het wel iets lastiger worden in de uitwedstrijd tegen
Oudega/HJSC C1. Oldeboorn D1 is ook zeer voortvarend van start gegaan.
Na 2 wedstrijden heeft men reeds 6 punten binnengesleept. Tegen DWP
D1G werd met 5-4 gewonnen en afgelopen zaterdag ging ook VWC D2G
kopje onder onder tegen onze jongens, 1-7. Opvallend in deze competitie
zijn wel enkele zeer dikke uitslagen na 2 wedstrijden, 0-16, 14-0 en
nogmaals 14-0. Dit kan wel eens een zeer merkwaardige competitie
worden, waarbij onze jongens nog op zoek zijn naar een spelersbus voor de
verre uitwedstrijden naar Steenwijkerwold en Emmeloord….Komende
zaterdag mogen ze het thuis om 11.00 u. opnemen tegen Oudehaske D2.
Een week later staat De Blesse D1 op het (voorlopige) programma, maar ik
kan dit team momenteel (al) niet meer in de stand terug vinden.
Waarschijnlijk hebben ze nu al angst voor onze jongens…Oldeboorn E1
schoot afgelopen zaterdag gelijk met scherp!! Jubbega E3 werd met maar
liefst 15-0 terug gewezen. Ongekende weelde voor dit team. Hopelijk weten
ze dit door te trekken naar de volgende wedstrijden. Zaterdag op bezoek bij
Aengwirden E1G en een week later thuis tegen LSC 1890 E4. Met beide
voetjes op de grond moet ook hier een goed resultaat kunnen worden
behaalt. En dan blijkt ineens hoe afhankelijk we zijn geworden van de
“digitale snelweg”….Is de site van Voetbal.nl plotseling uit de lucht…..en
moet ik zien te achterhalen wat onze jongste kroost tot op heden heeft
gepresteerd. Via enig zoekwerk lijkt het erop dat ze met 0-10 hebben
verloren van Heerenveen, maar de penalty reeks werd wel winnend
afgesloten!! Dus aan het eind toch nog een vreugdedans. Komend weekend
trappen ze om 9.00 u. af op Sportcomplex Oldeboorn tegen Tijnje F1. Een
week later gaat de reis naar Gorredijk. Hopelijk sprokkelt men hier en daar
wat puntjes. Allemaal maar weer veel succes, en vooral veel plezier. Oh ja,
bij nader inzien vielen de resultaten afgelopen weken dus eigenlijk wel
mee. Dus zoals Wilfred Genee bijna wekelijks in het programma Voetbal
International zegt: “waar gaat het hier over”??? En dan nog even dit; Toen
ik heel vroeger nog voetbalde kreeg ik eens een bal zó hard tegen m‟n
hoofd dat ik op slag niet meer kon denken!!! Waarop zich momenteel de
vraag aandient wanneer dit weer over zal zijn…..Bij voorbaat sorry.

Uit ons eigen archief 86/87
V. V. Aengwirden 2 - Oldeboorn 4.
I.p.v. zondagmorgen reisden wij nu zaterdagmiddag richting de voorsteden
van Heerenveen. Aldaar moesten wij voetballen tegen het onbekende
Aengwirden, die evenals ons ook nog ongeslagen waren. Ze hadden daar
wel feest en het matinee zat hun nog in de keelgaten maar daarom waren
wij dubbel gemotiveerd (Had ons eerste ook niet gewonnen in
Surhuisterveen na het matinee?). De leider vertelde ons dat het maar beter
was dat Kees Jelsma de eerste helft mee zou doen i.v.m. rugklachten (ja wat
wil je ook met, zo`n lengte) en Joris Quarré (geleend v.h. 3de), de tweede
helft. Na deze tactische uiteenzetting en nog enkele opmerkingen over het
te spelen spel verlieten wij als echte schoolverlaters, (want daar moesten
wij ons nog verkleedden) “het clubgebouw”. De wedstrijd was in handen
van de felgekleurde en fluitende scheidsrechter Kneefel uit Akkrum. De
eerste helft ging samen met de wind wat heen en weer, Watze W. moest een
paar maal ingrijpen, maar het bleef 0-0, ( jonge, jonge wat had onze keeper
een mooi tenue, wat een grote maat zeg, de oude was hij uit gescheurd,
yogi, Yogi zeker). De pauze duurde Watze ook te lang hij zei tegen
Kneefel:”Ik moet nog Kuile, deze dacht dat hij keile bedoelde en wilde de
tweede helft met helm op beginnen. Jelle Wierda vond dit belachelijk en
zei, dat hoeft u niet te doen, we lachen zo al. Voordat we dan begonnen
zagen we ook dat er al enkele supporters uit Boarn waren gearriveerd, dit
heeft wel geholpen en wij stellen dat zeer op prijs. Direkt na de aftrap was
het Roelof Tysma (iets beter dan zijn beide broers? ) die wonderen
verrichtte á Ia Eusebio, met een perfecte traptechniek, de bal voor curfde en
Jan Bethlehem: á la Platini de bal onder de lat tegen het net knalde. Hoera,
hoera, hoera 0-1. Onze toeschouwers waren niet meer te houden. Wander
Veenstra stampte met zijn gipsen been zo hard op de grond dat Meint
Hofstra wel voor een half jaar wormen heeft voor het vissen (misschien wel
zo goed a1s… " ) Kees v.d. Velde bezorgde zijn tegenstander een dolle
middag hij vloog langs de lijn à la Moulijn en zorgde dan ook geregeld voor
paniek in de achterhoede van de tegenstander. Ook Jelle Wierda kreeg het
op de heupen ( Ja wat wil je met zo`n vriendin of niet Jelle) en was op eigen
initiatief verhuisd naar het middenveld en soleerde van voren naar achteren
(+ 60 meter, wat een konditie) en een mooie trekbal en Kees v.d . Velde
zorgde voor 0-2. Hoera, hoera, hoera. Nu kon het niet meer kapot en het
was zelfs onze ouwe rot Klaas A. die voor 0-3 zorgde. Hoera, hoera, hoera.
Wij zijn nu de enige Friese ploeg die nóg kans maken op een periode titel
en we hoorden zelfs dat de heer G. Otter onze leider nu advies wil geven.

We denken dat die twee dan maar beter kunnen gaan dammen en wij zorgen
wel dat we ongeslagen blijven tot de eerste verliespunten(en dat kan wel
heel lang duren). We willen Wander nog even beterschap en sterkte
toewensen en we beloven hem zolang hij in het gips blijft te blijven
winnen! ! De doelpuntloze terug speler. (Jan de Jong?????)
Spelers:
Klaas Akkermans
Kees Jelsma
Jan de Jong
Metro Voolstra
WatzeWatzema
Tjibbe van Roeden
Theunis Jelsma
Sipke de Jong
Douwe Venema

01 Surhuisterv.
02 Sparta,59
03 Oldeboorn
04 Buitenpost
05 St.Jacob

18-32
18-28
18-27
18-19
18-18

Jan Bethlehem
Jelle Visser
Wout Kuik
Thomas Voolstra
Roelof Tijsma
Jelle Wierda
Kees van der Velde
Wander Veenstra
Leider: Henk de Jong
Eindstand 1986-1987 2e klasse A
45-11
06 FFS
50-17
07 AVV
50-19
08 Wispolia
36-29
09 Mildam
25-32
10 Beetgum

18-15
18-14
18-12
18-11
18-4

Belangrijke datums
Vrijdag 28 oktober
Zaterdag 20 april 2013

Ledenvergadering
90 jarig jubileum

31-39
23-31
27-46
16-40
10-49

Wedstrijdverslagen
Oldeboorn laat punten liggen in Kraggenburg
Vandaag stond voor Oldeboorn de uitwedstrijd naar Kraggenburg op het
programma. Na een lange autorit kwamen we aan bij sportcomplex de
Brem. De regen van afgelopen dagen had ook hier zijn werk gedaan, het
veld lag er keurig bij maar was toch zacht en dus vrij zwaar te bespelen.
In de eerste helft trapte Oldeboorn af. Gelijk vanaf de eerste minuut was
iedereen scherp en dit resulteerde dan ook in een aantal mogelijkheden voor
de bezoekers. Spits Klaas Hartmans van Oldeboorn kreeg de bal op de rand
van het zestien meter gebied en draaide knap bij zijn tegenstander weg. Na
deze actie werd hij neergehaald, maar de scheidsrechter durfde geen penalty
toe te kennen. Douwe Hein Akkerman aarzelde geen moment en schoot de
vrije trap knap in de korte hoek, 0-1. Na deze fase kreeg Oldeboorn meer
grip op de wedstrijd en creëerde dan ook steeds meer kansen. Helaas voor
de Boarnsters zou geen van deze kansen het net vinden. Hartmans wist tot
twee keer toe niet te scoren toen hij oog in oog stond met de doelman van
Kraggenburg. Even later kwam ook Anno Huisman alleen op de keeper af
nadat hij knap de bal veroverde, maar ook hij wist niet te scoren.
Kraggenburg kwam er in deze fase bijna niet aan toe om het spel te maken.
Oldeboorn wist de aanvallen van de thuisploeg goed te verdedigen en ging
daarna weer op zoek naar een doelpunt. Een vrije trap van Oldeboorn werd
in eerste instantie niet goed weggewerkt en belande voor de voeten van
Hobma. Deze aarzelde dan ook niet en schoot de bal richting het doel. Via
de lat kwam de bal bij Anno Huisman en hij wist uiteindelijk te scoren.
Helaas voor de Oldeboorn werd er aan de zijlijn gevlagd voor buitenspel
van Huisman en ging dit feestje niet door. Terecht? Dat zullen we helaas
niet weten, maar de meningen zijn na afloop nog altijd verdeeld. Vlak voor
rust wist Kraggenburg dan toch de gelijkmaker te scoren via een indirecte
vrije trap die in de korte hoek van keeper Faber belandde. In de tweede helft
had Oldeboorn een duidelijke taak; hetzelfde spel laten zien, maar nu de
kansen benutten. Helaas voor de boarnsters verliep het spel niet zoals
gepland. De kansen die er waren werden niet benut en Kraggenburg kwam
wat meer aan voetballen toe. Uit een counter werd de spits van de
thuisploeg aangespeeld. Na wat knap draaiwerk zag hij een gaatje om uit te
halen en helaas voor keeper Faber belandde ook dit schot in het doel. 2-1
voor de thuisploeg. Enig gefrustreerd door het „knappe‟ fluitwerk van de
scheidsrechter probeerde Oldeboorn de draad weer op te pakken. De kansen
bleven komen maar net als in de eerste helft bleven doelpogingen
ongelukkig. Kraggenburg kwam zo nu en dan met een snelle aanval of
counter en bleef dus ook niet ongevaarlijk. Een corner resulteerde dan ook

in de 3-1, hard ingekopt door de kopsterke nummer 3. Oldeboorn bleef het
proberen, maar het zat er vandaag niet meer in zo leek het. Ook het
inbrengen van Ronnie Poepjes en Jan-Hendrik v/d Wal mocht niet baten.
Wat de bezoekers niet lukte deed de thuisploeg wel, namelijk scoren. In de
laatste tien minuten kwam een weggewerkte voorzet voor de voeten van een
Kraggenburg-aanvaller. Op zo‟n moment zit dan ook alles tegen, want ook
deze „paniekbal‟ werd in de touwen geschoten en sta je met 4-1 achter.
Oldeboorn verliet het veld dan ook met gemengde gevoelens. Er werd knap
gevoetbald, maar de kansen werden niet benut. Volgende week staat de
uitwedstrijd tegen FFS uit Vegelingsoord op het programma. Hopelijk
vinden we het doel daar vaker dan vandaag en kunnen we de drie punten
wèl mee naar huis nemen! Tom Proot

Zwak Oldeboorn hard onderuit bij FFS
Voor de 3e competitieronde moest Oldeboorn op bezoek bij FFS in
Vegelinsoord. Een fysieke ploeg waar de Boarnsters het vaak moeilijk mee
heeft. Vorige week speelde Oldeboorn een prima pot tegen Kraggenburg,
maar verloor met 4-1. Het spel en de kansen die gecreëerd werden gaf
vertrouwen voor de komende weken. Oldeboorn moest het vandaag doen
zonder Johannes Nijdam. Hij werd vervangen op de rechtsback door Jan
Hendrik vd Wal. Verder mocht Robert van Roeden het proberen als
aanvallende middenvelder. Dit in plaats van Arnold Oosterbaan. In de
beginfase begon beide ploegen aftastend. Oldeboorn probeerde met lange
ballen de spitsen te bereiken. Deze werden vaak in de duels afgetroefd door
het fellere FFS. Door het vele balverlies en de grote ruimte tussen de linies
werd FFS steeds gevaarlijker. Halverwege de 1e helft kon de 1-0 niet
uitblijven. Een pass van achteruit werd slim door de middenvelder overheen
gestapt. Daarmee werd de Boarnster verdediging verrast, en de linksbuiten
van FFS kon vrij door lopen op keeper Faber en passeerde hem bekwaam.
Oldeboorn probeerde het wel, maar ze konden de keeper van FFS niet op de
proef stellen. Na een minuut of 35 kwam FFS op 2-0. Wederom dom
balverlies op het middenveld, en positionele wanorde bij de Boarsters
leverden een steekpass tussen de verdediging door. Deze werd wederom
goed afgemaakt door de speler van FFS. Dat Oldeboorn met een 2-1 stand
de rust in ging hadden ze te danken aan Klaas Hartmans. Door een goede
individuele actie in de 16 van FFS maakte hij de bal vrij, en krulde hem
beheerst achter de keeper van FFS. In de rust spraken de Boarnsters af meer
druk naar voren op de bal te geven. In de 1e 10 minuten na rust werd wel
meer naar voren gespeeld, maar niet op de juiste manier druk op de bal
gezet. FFS vond veel te makkelijk de vrije man, en deze mocht naar

hartenlust de passes over en door de verdediging van Oldeboorn geven. En
zo stond het na 55 minuten 5-1 voor FFS. 2 schoten vanaf de 16 zeilden
achter Faber in de kruising. En een harde diagonale schuiver van de
rechtsbuiten vloog in de lange hoek binnen. Dat de Oldeboorn daarna niet
veel meer treffers om de oren kreeg was te danken aan keeper Faber. Die
met vele reddingen voorkwam dat de Boarnsters met dubbele cijfers
afgingen. Arnold Oosterbaan, Ronnie Poepjes en Henk de Jong mochten
nog invallen. Oldeboorn kwam niet tot de goal van FFS toe. Een paar keer
werd het nog uit de 2e lijn geprobeerd, maar dit leverde geen gevaar op.
Uiteindelijk werd het nog 6-1 na een goede aanval van FFS. Oldeboorn zal
deze wedstrijd snel moeten vergeten en kater volgende wegspoelen in de
thuiswedstrijd tegen Read Swart. Johannes Watzema

Black Boys II - Oldeboorn III
Na een lange verdiende zomerstop mochten de jongens van Wiebe Jager
afgelopen zondag weer aantreden. Wiebe krijgt voortaan de nodige hulp
van snuffelstagiair Marten Huisman, die het vak leider natuurlijk met de
paplepel ingegoten heeft gekregen. Je hoopt dan als vrij trage verdediger
niet meteen tegen een ploeg jonge honden te hoeven starten, maar helaas…
niks bleek minder waar. De ene Black Boy (overigens na de wedstrijd al
gauw als White Chicks werden afgeschilderd) had de voetbalkousen nog
hoger over de knieën getrokken dan de andere, er waren vele tattoo‟s en
matjes in nekken te ontwaren. Kortom, deze jongens leken niet mals. Na
een zeer gecontroleerde warming up was het derde klaar voor de strijd. Met
enige aanvulling kon een sterke basis worden gevormd. Sybrand speelde
omdat het vierde afgelast was, centraal bij ons op het middenveld en voorin
was Rene van Kalsbeek nieuw. Dit bleek een niet onaardige aanvulling aan
ons team. Met passes van Siete en Sybrand weet hij wel raad, en kon een
aantal keren oprukken richting doel van de Boys. Het was echter Siete, die
door een steekpass van Sybrand de buitenspelval ontweek en beheerst
afrondde, 0-1. We konden echter niet lang van deze voorsprong genieten,
ondergetekende werd ten onrechte teruggefloten door de zeer warrige
scheidsrechter, die een volledig onterechte strafschop toekende aan de
Black Boys. Deze werd benut en de stand was weer gelijk. Na een aantal
minuten was Rene wel succesvol en tekende de 1-2 aan na een pass van
Siete. Niet lang hierna was het Sybrand die prachtig werd vrijgespeeld, de
keeper volledig piepelde en de 1-3 binnentikte. Wat een weelde. Nog voor
rust werd het 1-4 door een doelpunt van wederom Rene. Jammer was het
dat Black Boys nog iets terug kon doen, vlak voor rust werd het nog 2-4

door niet goed uitverdedigen. Na de thee was Oldeboorn 3 even
overrompeld door 2 nieuwe voorhoedespelers bij de Black Boys, en al
gauw konden de Snitsers de 3-4 en 4-4 aantekenen. Het zal toch niet denk je
dan, na een prima eerste helft, toch nog met 10-4 aan de reet krijgen of
zo…. Maar nee hoor, de ruggen werden gerecht en met de nodige
overtredingen van beide zijden werd er gevochten om de punten. Black
Boys 2 nam dit, naarmate de tweede helft vorderde, steeds serieuzer op en
begon steeds harder te spelen. Zware overtredingen op onder andere Rene
werden bestraft, er volgden 3 gele en zelfs 1 rode kaart voor de Snekers.
Alle kaarten waren overigens volledig terecht, er hadden zonder overdrijven
zeker nog wel 1, maar misschien wel 2 rode kaarten bij gekund. Maar goed,
Rene putte veel energie uit deze charges en wist na een razendsnelle
uitbraak over links, de 4-5 binnen te tikken. Door hard maar doeltreffend te
verdedigen konden de Boarnsters de voorsprong veiligstellen. Volgende
week zullen we FFS met goede moed proberen puntloos terug naar
Stobbegea (of Stobbegat) te sturen. We zullen zien . Groet, Auke

Oldeboorn D1 – DWP D1
10 september 2011
Zaterdag morgen moesten we om 11 uur spelen tegen DWP.
Het was mijn eerste keer op het grote veld en dat vond ik best wel
spannend. Het was best wel moeilijk maar ik vond het heel leuk.
DWP maakte de 1ste goal maar Tjitze maakte daarna al snel 3 goals
en daardoor stond het in de pauze 3-1. In de tweede helft maakte
Hessel 2 goals. Het stond 5-1. Het laatste kwartier was heel spannend
want DWP maakte nog 3 goals. We hebben toch gewonnen met 5-4.
Groetjes Jurrit Dijkstra
Aldeboarn D1 – Akkrum D3
Vorige week woensdag moesten wij tegen Akkrum D3 voetballen. En we
speelden voor het eerst op het grote veld. Toen hebben we gewonnen met
2 - 1 en Wolter zijn neef speelde bij Akkrum. En die heeft eigen goals
gemaakt. Het was een oefenwedstrijd.

Ik vond het leuk om in het grote goal te keepen en had een paar reddingen.
Voor de spelers was het wel zwaarder voor het eerst op het grote veld.
Groetjes Ids Tijsma

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 24 september
Oosterlittens C2
- Oldeboorn C1
Oldeboorn D1
- Oudehaske D2
Aengwirden E1
- Oldeboorn E1
Oldeboorn F1
- Tijnje F1
Zondag 25 september
Oldeboorn 1
- Read Swart 1
SWZ 5
- Oldeboorn 2
FFS 3
- Oldeboorn 3
GAVC 5
- Oldeboorn 4
Zaterdag 1 oktober
Oudega/HJSC C1
- Oldeboorn C1
Oldeboorn D1
- de Blesse D1
Oldeboorn E1
- LSC 1890 E4
Gorredijk F3
- Oldeboorn F1
Zondag 2 oktober
Nieuweschoot 1
- Oldeboorn 1
Oldeboorn 2
- Blauwhuis 2
Oldeboorn 3
- Renado 3
Oldeboorn 4
is vrij
Zaterdag 8 oktober
Oldeboorn C1
- Aengwirden C1
Flevo Boys D9M
- Oldeboorn D1
Heerenv.B. E4M
- Oldeboorn E1
Oldeboorn F1
- Joure F4
Zondag 9 oktober
Oldeboorn 1
- Aengwirden 1
Nicator 3
- Oldeboorn 2
Renado 4
- Oldeboorn 3
Aengwirden 4
- Oldeboorn 4

09.00
11.00
09.30
09.00
14.00
12.30
14.00
10.00
10.00
11.00
10.00
11.00
14.00
12.00
12.00

11.00
09.00
12.10
09.00
14.00
11.00
14.00
10.00

P.P. van der Feer bokaal
K. Hartmans
R.van Kalsbeek
S. Veenstra
D.H. Akkerman
P. Poepjes
W. Huisman Wzn
J.W. Boschma
A. Faber
H. Dekker
R. Faber
A. Hobma
A. Huisman
Joh. Nijdam
R. Poepjes
R. Crone
R.van Roeden
Joh. Tijsma
S. Oosterbaan

Eerste 5
Derde 4
Derde 4
Eerste 3
Vierde 3
Eerste 2
Derde 2
Vierde 2
Eerste 1
Eerste 1
Eerste 1
Eerste 1
Eerste 1
Eerste 1
Tweede 1
Tweede 1
Derde 1
Vierde 1

Interfjoetje
Helaas geen interfjoetje dit keer, er is namelijk niet 1 binnen gekomen.

Wedstrijdverslagen
Heren leiders, de verslagen van de wedstrijden moeten worden gestuurd
naar zwartwitten@vvoldeboorn.nl

Hans gaat met z' n vader naar een voetbalwedstrijd . Na enige tijd
vraagt Hans aan z' n vader:"Waarom schelden die spelers op die
man in de tribune?" "Omdat hij een bierflesje naar de
scheidsrechter heeft gegooid !" "Maar de scheidsrechter is niet
eens geraakt ?" "Nee daarom schelden ze ook !"

Kantinedienst
Algemene informatie:
Je dient één uur voor de eerste wedstrijd aanwezig te zijn, tot een uur na de
laatste wedstrijd (zie programma in clubblad). Ben je verhinderd, zorg
dan zelf voor een vervanger. Dus blijf niet zomaar weg! Indien er
wedstrijden af - of ingelast worden krijgen jullie telefonisch bericht.
De kas kun je afhalen en na verloop retourneren bij: Thea van Maren,
Jac. Knolstrjitte 3 Aldeboarn Tel. 0566-842154 (Thea is NIET
verantwoordelijk voor afzeggingen etc!) Om te voorkomen dat er
meerdere mensen naar Thea gaan om de kas op te halen, zien we graag dat
de eerstgenoemde op het schema deze verantwoordelijkheid op zich neemt.

* Kwart voor negen kas en sleutels ophalen bij Thea van Maren
* Koffie zetten (zorg voor voldoende koffie vooral vanaf 13.00)
* Scheidsrechter vragen wat hij wil drinken (voor alle wedstrijden)
* Gehaktballen klaarmaken
* Pinda‟s op de bar zetten.
* Gehaktballen klaarmaken
* Thee in de rust
* Zorg dat koelkasten bijgevuld zijn/blijven
* Als er producten opgemaakt worden of ontbreken graag opschrijven
* Uiterlijk 18.00 (of een uur na de laatste wedstrijd ) de kantine afsluiten en ne
achterlaten (vegen, doekje over de bar en tafels)
* Kas en sleutels terugbrengen naar Thea van Maren.
Namens de Activiteitencommissie willen jullie alvast bedanken voor jullie inzet en
medewerking voor de voetbalclub te Aldeboarn. TIGE

TANK!!

Graag willen wij jullie email adressen en telefoonnummers deze kunnen jullie
sturen naar: s.oosterbaan@upcmail.nl

De roosters van zowel zondag als zaterdag staan in het
informatieblad dat u deze week ook gekregen hebt.
Bewaar dit nummer dus goed.

It Patroan 5 8495 PK
Akkrum
Postbus 63 8490 AB
Akkrum
Telefoon:
05 66 - 65 43 21
Fax:
05 66 - 65 43 43
Internet:
www.knol-akkrum.nl

