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Toen Davids 16 jaar was...
In de Ajax-jeugd was de kleine Davids lastig ("Ik was geen ja-knikker") en
hij wist precies wat hij wilde. Amper zestien jaar oud, klopte hij al op de
deur van de toenmalige hoofdtrainer Leo Beenhakker. En dat was
behoorlijk brutaal, want als A-junior kon je natuurlijk niet zomaar
binnenlopen bij de belangrijkste trainer van de club.
Davids had daar maling aan en deed het toch: "Hé trainer, het wordt eens
tijd dat u bij mij komt kijken. Ik ben bijna klaar voor het eerste."
Beenhakker moest lachen, maar dacht tegelijkertijd: die moet ik in de gaten
houden, dat wordt zeker een goeie.

Kopij inleveren voor 3 april
zwartwitten@vvoldeboorn.nl

Belangrijke datums
Zaterdag 20 april 2013

90 jarig jubileum

Overzicht
Gelukkig, Piet is eindelijk geopereerd. Maar hij vroeg mij om dit keer het
overzicht te schrijven wat ik natuurlijk graag voor hem doe. Hopelijk zien
we Piet weer snel bij wedstrijden en dan niet meer met een glas water.
Laten we beginnen met het eerste elftal. Vorige week verloren de jongens
met 2-1 van koploper Renado. Een resultaat wat hoop geeft voor de
toekomst. Zondag speelt men uit bij MKV (nummer 2) en een week later
spelen de jongens tegen FFS. Ik verwacht 4 punten maar 6 punten zou nog
mooier wezen. Dan nu naar het tweede. Werd twee weken geleden
gewonnen tegen Bluawhuis, ook nu werd er weer gewonnen en wel tegen
Nicator. Verdedigend zit het goed want men had twee keer de nul. Zondag
speelt men tegen Mildam en verwacht ik drie punten. Een week later speelt

het tweede thuis tegen SWZ de nummer twee van de competitie. Gaan jullie
Akkrum (nummer 1)helpen en snoepen jullie wat puntje van SWZ af. Dan
nu de ploeg die in een behoorlijke dip zitten. Was men drie wekengeleden
nog verwikkelt met Renado 4 in een strijd om het kampioenschap, 3
nederlagen later (waaronder die tegen Renado) en men heeft een
achterstand van 9 punten. Jongens voetbal het seizoen lekker uit, het is toch
een prachtig jaar voor jullie. Zondag naar Sneek (LSC) en een week later
thuis tegen FFS. Ik reken weer op 6 punten en veel goals. Ook het vierde
liet het zondag afweten. Thuis tegen Aengwirden werd met 3-1 verloren.
Een behoorlijke tik in de race om het kampioenschap al staat het vierde nog
maar drie punten achter op de koploper. Maar het vierde wint niet zo
gemakkelijk meer terwijl de koploper dat juist wel doet. Zondag naar Joure
(ook weer zwaar) en dan een week later thuis tegen GAVC. Wil je blijven
meedoen dan beide wedstrijden winnen. Dan nu naar de jeugd. De Cjunioren speelden twee wedstrijden en wonnen er 1 van. Zaterdag thuis
tegen Drachtster Boys en een week later naar Frieschepalen (RWF). Beide
ploegen staan onderaan dus reken ik op 6 punten. Onze D-pupillen deden
precies hetzelfde als de C-junioren. Zaterdag thuis tegen
EBC/Delfstrahuizen en een week later tegen Oudehaske. Ook hier reken ik
op 6 punten. De E-pupillen verloren tot nu toe beide wedstrijden. Zaterdag
naar Heerenveen en dan een week later weer naar Heerenveen om dan te
proberen Heerenveense Boys te verslaan. Beide ploegen staan in de
middenmoot met 1 winstpartij. Dat blijft ook zo. De F-pupillen verloren 1
wedstrijd en de andere werd gelijk. Zaterdag thuis tegen Akkrum dus die
punten zijn alvast binnen en een week later alweer thuis en wel tegen
EBC/Delfstrahuizen en ook nu blijven de punten in Aldeboarn. Dit was het
dan. Niet zo lang maar dat komt omdat ik nog met een kater zit na het
verlies tegen Aengwirden. Of zou het de kater zijn van het
verjaardagsfeestje zijn van een familielid. Omdat het zo kort is doe ik er een
lied bij. Dit lied is geschreven door Hessel van der Wal die destijds woonde
in het huis van Folkert en Bettie Hobma. Het lied gaat helemaal over hoe
mooi Aldeboarn is. Ik kreeg het van Arnold Hobma. Dus geniet er maar
van. Harm
"Ron Vlaar is een beste jongen, maar zingen op het podium mag hij nooit
meer doen."
Jong Oranje-bondscoach Foppe de Haan vond niet alle onderdelen van
de huldiging om te genieten

Aldeboarn
Ik bin yn myn bestean
mear as tweintich kear ferfearn.
Altyd rekke ik ûnderdak,
soms goed, soms minder goed te
plak. Fan stêd nei doarp, van
doarp nei stêd. Oeral fûn ik myn
brea, myn bêd. Dochs is der ien
plak ut myn jeugd dat my yn it
bysûnder heucht. Omdat ik dêr
noch jonge wie, ferheard en
ûnbefongen wie.
Aldeboarn, Aldeboarn,
ik ûntkom der net oan.
Ut en troch mat ik dochs
efkes noch wer werom.
Deagewoan, Aldeboarn,
omdat ik net oan dy ûntkom.
It Doelhôf troch, de Weaze del
en it Achterom. Oer dizze selde
stiennnen rûn ik op myn
klompkes om. Ik bin net mear dat
jonkje dat oan it wetter dreamt,
mar it bliuwt aloan de Boarn
noch dy't troch myn herte
streamt.
It sjongen fol gefoel
by master Paulus syn fioel,
It boartsjen op't skoalplein,
mar ek it swimmen bij Boarnsein.
En Vogel mei de bôlekoer,
de dûbeltsje en de kwartsjeboer.
De rook yn de weinmakkerij
fan it skaafde hout stiet my noch
by. En boekenutsjes by de rûs
foar it grutte wite doktershûs.

Aldeboarn, Aldeboarn,
ik ûntkom der net oan.
Ut en troch mat ik dochs
efkes noch wer werom.
Deagewoan, Aldeboarn,
omdat ik net oan dy ûntkom.
It Doelhôf troch, de Weaze del
en it Achterom. Oer dizze selde
stiennnen rûn ik op myn
klompkes om. Ik bin net mear dat
jonkje dat oan it wetter dreamt,
mar it bliuwt aloan de Boarn
noch dy't troch myn herte
streamt.
Fansels sjong ik dit liet
ek fan bernlik fertriet.
Fertriet, noch djipper as de
Boarn, hat soms myn blidens
goed bedoarn. Mar by de Boarn,
dy't treastend streamt, haw ik
myn jongensdreamen dreamd.
Ik joech se oan de weagen mei
en ik wist: Ik gean se efternei.
de wide wrâld dy luts my oan,
mar like hurd lûkt no de Boarn.
Aldeboarn, Aldeboarn,
ik ûntkom der net oan.
Ut en troch mat ik dochs
efkes noch wer werom.
Deagewoan, Aldeboarn,
omdat ik net oan dy ûntkom.
It Doelhôf troch, de Weaze del
en it Achterom. Oer dizze selde
stiennnen rûn ik op myn
klompkes om. Ik bin net mear dat
jonkje dat oan it wetter dreamt,
mar it bliuwt aloan de Boarn
noch dy't troch myn herte
streamt.

Uit onze geschiedenis (28)
7 december 1971
Friese jeugd won met 3-1 van Zwaluwen
De A-selectie van de Friese Voetbal Bond (spelers in de leeftijd van 16-17
jaar) oefende gisteravond in het Cambuur stadion te Leeuwarden tegen een
combinatie van de zaterdag derde klasser Leeuwarder Zwaluwen. In een
toch wel leuk treffen zegevierde de in het groen-wit gestoken Friese jeugd
met 3-1 over de Zwaluwen-combinatie, waarin vier spelers van het eerste
elftal waren opgesteld. De betere conditie van de geselecteerde jeugd in de
tweede helft vooral gaf de doorslag. Verder speelde de Friese jeugd door
een betere techniek ook gemakkelijker. In de eerste helft voetbalde
Zwaluwen met enorm veel inzet en vooral door het toepassen van de
buitenspelval werd de jeugd aanvankelijk in toom gehouden. Daar kwam de
fysiek grotere kracht van de Zwaluwen bij. De combinatie nam de leiding
via Atze van der Pol, die met een fraai schot doelman de Vries van
Heerenveen, die na de rust was vervangen door Durk Valk van
Oldeboorn, passeerde. Nog voor de rust werd het 1-1 door Wessels
(Sneek), die uit een dieptepass beheerst scoorde. Na de hervatting trad de
Friese jeugd met vier andere spelers aan, pakte toen het middenveld en
vond nu ook de lijn in de combinaties. Het betere spel van de jeugd kwam
tot uitdrukking in goals van achtereenvolgens Popma van Bergum (na goed
doorzetten) en nogmaals Wessels, nadat hij eerst tegen de paal had
geschoten. Aanvoerder P. van Dam (Heerenveen) was bij het jeugdteam de
beste man.
Eindstand 1971-1972 4e klasse C
01 Haulerwijk 20-31 41-18
02 Oerterp
20-29 39-17
03 Marum
20-27 36-17
04 Bakkeveen 20-23 25-19
05 Oldeboorn 20-20 29-25
06 Gorredijk 20-17 25-26

07 Blue Boys
08 HDT
09 Tolbert
10 Buitenpost
11 SVMH

20-16 19-29
20-16 27-37
20-15 21-41
20-14 19-31
20-12 28-49

Mei 1972
Een bekende 2e elftalspeler c.q. moppentapper J.A. had rond deze tijd altijd
wel iets. Hij vertelde: Ik zat vanmorgen doodzenuwachtig op de w.c. voor
de wedstrijd, waar ik een prachtige " J " deponeerde in de pot. Ik moest 3
kwartier stinnen om de stip erop te krijgen." Hij was dus 3 kwartier te laat
en deed dus alleen de tweede helft mee.
Volgens medespelers een zaak met een luchtje.

Interfjoetje
Naam: Jan Nieuwland
Geboren: 03-03-1953
Speelt in: yn gjin inkel tiim mear, mar noch wol elke wike yn de
fitnessromte
Gespeeld in: Aldeboarn en Akkrum
Roken/alcohol: Roke gelokkich net mear, mar mei graach bier en wyn
Kan sex voor de wedstrijd: Jawis wol en dernei fansels ek.
Beste boek: Mario Vargas Llosa – De oorlog van het einde van de wereld
Beste film: One flew over the cuckoo’s nest
Beste acteur en/of actrice: Jack Nicholsen en Penelope Cruz
Lievelingskost: Spaans; paella, arroz de marisco
Hobby,s: Fiskje, fûgelje, lêze, spanje, musyk lusterje
Mooiste man en/of vrouw:Pete Postletwaite en Penelope Cruz
Favoriete club: Barcelona
Favoriete speler: Messi
Beste trainer: Guus Hiddink
Slechtste trainer: Aad de Mos
Welke club wordt dit jaar landskampioen: AZ
Favoriete televisieprogramma: Twee voor twaalf
Favoriete televisie presentator: Matthijs van Nieuwkerke
Kwal van de televisie: Andries Knevel
Favoriete muziek: Americana
Favoriete andere sport: Atletyk, hurdfytsen
Onderschatte voetballer: Seedorf
Overschatte voetballer: Van Persie
Hoogtepunt: ferline wike noch; in snoek fan 1.15 meter fongen
Dieptepunt: Al hiel, hiel lang lyn. Op de lêste dei fan it aaisykjen in kear 5
skriesaaien yn ien nêst fûn en hja ek noch meinaam.
Beste krant/tijdschrift: NRC/Uncut
Een hekel aan: selsfoldienens
Bewondering voor: autentsiteit
Kwal van de voetballerij:al dy skiedsrjochters dy’t nea in flater tajaan
wolle en al dy treners dy’t dan seure dat sy de wedstriid troch dy flater
ferlern ha.
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Neil Young (foto)
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: op in stik as tsien nei de hiele
minskhyt
Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub:It mei grif ek wol in keeper
wêze en dan is it Hindrik Nieuwland dy ’t troch in deaskop in gruttere
karriêre misrûn hat.

Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: foar my mei it
f.f. Aldeboarn wurde
Voetbal is: in hartsikke moai spultsje mei in bal.
Wat je verder altijd al kwijt wou: alle minsken yn Boarn it alderbêste
tawinske

Wedstrijdverslagen
Boarnsters verdienen meer.
Na het sneue en onterechte verlies van vorige week, stond nu Nieuweschoot
op het programma. De ploeg die zo goed begon aan de competitie staat nu
te voetballen tegen degradatie of nacompetitie. De mannen van Geert
Goeres presteren wisselvallig maar, de wil en de passie om te winnen is
weer duidelijk aanwezig. Aldeboarn heeft de laatste wedstrijden recht
gehad op 3 punten maar kregen die niet en datzelfde verhaal herhaalde zich
op zondag 4 maart tegen Nieuweschoot. Aldeboarn zat er vanaf de eerste
minuut kort op. Aldeboarn moest Nieuweschoot niet laten voetballen en
totaal geen hoop geven dat er vandaag iets te halen was in Aldeboarn. Waar
de technische voetballers van Aldeboarn goed overweg konden met het
hobbelige veld had Nieuweschoot daar echter meer moeite mee. Dennis
Faber trapte de bal ver naar voren. Klaas werd verdedigd door 2 man die hij
de baas was. Hij kon doorlopen naar de goal en daar was de verdiende
voorsprong, prima afgemaakt. Het middenveld zocht veel veelvuldig de
combinatie met de spitsen om zo over de flanken door te komen. Hier had
Nieuweschoot moeite mee. Dit resulteerde in 30e minuut in de 2-0
voorsprong. Klaas werd weer eens aangespeeld over de grond, veel lopende
spelers zorgden voor verwarring in de defensie van Nieuweschoot. Klaas
draaide zich knap vrij en schoot snoeihard de bal in de touwen. Vlak voor
rust maakte de spits van Nieuweschoot de 2-1. Hierna volgde nog 1 aanval
van Aldeboarn. Robert werd onderuit gehaald rond de 16 meter en de
scheids gaf nog een vrije trap voor Aldeboarn. Douwe Hein Akkerman ging
achter de bal staan en zag tot grote verontwaardiging dat er spelers van
Nieuweschoot op de doellijn gingen staan. Klaas zijn denkwijze was simpel
“dan ga ik daar ook maar staan”. Hij nam de positie voor de keeper in.
Akkerman schoot laag langs de muur richting Klaas die vervolgens
overstapte en de bal verdween door de benen van de keeper in het net. Dit
was een mooie opsteker voor rust. Na een heerlijk bakje thee en
motiverende woorden begonnen we aan de tweede helft. Aldeboarn kwam
iets meer onder druk te staan maar, tot echte grote kansen kwam het niet.
Het was een slordige fase van beide kanten. Het fysiek werd meer in de
strijd gegooid dit resulteerde in een aantal flinke overtredingen. Zo werd
Robin in zijn gezicht geslagen waarop de scheids niks deed. Ook Tom werd

in zijn bil geraakt terwijl de bal allang weg was. En ook Anno moest een
flinke trap op zijn scheenbeen incasseren en, nog deed de scheids niks. De
beste man werd nog gewaarschuwd, voordat het uit de hand zou lopen.
Aldeboarn kreeg in principe groen licht om ook een aantal overtredingen te
maken want dat krijg je als er niks aangedaan wordt. In deze fase maakte
Nieuweschoot ook de onterechte 2-3. Dennis had zijn hand op de bal die
vervolgens door een speler van Nieuweschoot eronder vandaan werd
geschoten en ja hoor de scheids keurde het doelpunt goed. Waar in het
regelement staat dat dan de bal voor de keeper is. Later werd Klaas voor de
zoveelste keer aangespeeld. Hij draaide weer knap bij zijn tegenstander
vandaan en stuurde Douwe Hein (opa) de diepte in. Laatstgenoemde werd
buitenspel gevlagd. Een onjuiste beslissing want hij startte, op moment van
spelen nog achter Klaas vandaan en zo werd een 100 procent kans
ontnomen. Aldeboarn had ook geen geluk met de slimme snel genomen
vrije trap. Anno kwam oog in oog te staan met de keeper maar, de bal
stuitte op en werd helaas verkeerd geraakt door Anno. De emoties liepen
in het veld en daarbuiten flink op. Het psychologisch tergen van
tegenstanders kwam er ook nog eens bij. Dit is vaak 1 van de laatste
redmiddelen als het voetballend niet meer lukt of dat je geen respect hebt
voor de oudere spelers onder ons die overal 2 keer zo lang over doen.
Douwe Hein kwam nog een keer door over links maar, i.p.v. de bal voor te
geven probeerde hij zelf af te werken en dit schot ging over. Aldeboarn
moest de 3 punten pakken en ging de laatste 10 minuten op safe spelen.
Onder het motto “weg is weg” wat ons helemaal niet ligt. Het zag er lang
naar uit dat we ook de 3 punten zouden gaan pakken. In de 96e minuut
trapte Nieuweschoot nog 1 keer de bal naar voren. Hun rechterspits zou
uithalen en onze Wietze sprong ervoor en nam de speler van Nieuweschoot
mee. De scheidsrechter kon vanaf de middellijn zien dat het een strafschop
was (ongelooflijk!!) dit kon er ook nog wel bij. Tot twee keer toe moest de
strafschop worden genomen en beide keren schoot hij ze goed binnen.
Eindstand 3-3 waar Aldeboarn meer had verdiend. Volgende week gaan we
naar Aengwirden waar het veld altijd goed is en gezelligheid geen tijd kent.
Bedankt en succes in de competitie. Groet Douwe Hein Akkerman (opa)

Aengwirden 1 – Oldeboorn 1
Na een teleurstellende hervatting van het seizoen, waarin de eerste 3
wedstrijden van 2012 welgeteld 1 punt opleverde, kreeg Oldeboorn op het
kunstgras van Aengwirden weer een kans om de drie punten te pakken.
Oldeboorn moest dit doen zonder Johannes Nijdam. Die er waarschijnlijk
een tijdje uit ligt met een vervelende enkelblessure. Eenmaal aan de

wedstrijd begonnen werd duidelijk dat Aengwirden duidelijk beter in vorm
was dan de thuiswedstrijd, waarin nog vrij gemakkelijk met 1-0 gewonnen
werd van Aengwirden. Vooral de voorhoede van de thuisploeg vormde een
plaag voor de Boarnster verdediging. Toch wisten de Boarnsters al vrij snel
in de eerste helft op voorsprong te komen. Een lange bal van achteruit werd
prima onderschept door Johannes Watzema. Die de bal vervolgens bij Klaas
Hartmans kreeg, Klaas zag Douwe H. Akkerman over links weglopen en
speelde hem in de ruimte aan. Douwe Hein bleef uiterst koel en schoof de
bal via binnenkant paal achter de doelman. Aengwirden liet het er niet bij
zitten en dwong al vrij snel een aantal goede kansen af. Vooral via de vele
hoekschoppen die het kreeg in de 1e helft werd het gevaarlijk. Er ontstonden
een aantal hachelijke situaties voor het doel van keeper Faber waarbij de lat
een aantal maal werd geraakt en Faber meerdere keren moest ingrijpen.
Toch wist Oldeboorn nog lange tijd de nul te houden. Op slag van rust wist
Aengwirden echter de gelijkmaker te maken. Een afvallende bal werd
opgepikt door Aengwirden en op doel geschoten. Dennis wist de bal niet te
klemmen en de aanvaller was er vlot bij en wist bijna vanaf de achterlijn de
bal nog in het doel te werken. Na de rust was Aengwirden een stuk minder
gevaarlijk en wist Oldeboorn een aantal maal gevaarlijk te worden. Robert
van Roeden was dichtbij een doelpunt maar zijn schot raakte helaas de paal.
Klaas Hartmans kwam ook een paar keer goed door, maar zijn schoten
misten de kracht en de precisie. Ondanks dat Oldeboorn gevaarlijk was en
kansen afdwong, moest de Boarnster defensie uiterst alert blijven. Via
veelal lange ballen werden de aanvallers van Aengwirden goed bereikt en
vanuit daar werd het gevaarlijk. Douwe Hein was ondertussen nog dicht bij
een goal met een mooi genomen vrije trap, maar ook hier zat het geluk niet
mee dus de bal raakte de bovenkant lat. Ondanks dat Oldeboorn de 2e helft
wel minder corners weggaf, werd één van deze corners Oldeboorn toch
fataal. Uit een strakke corner werd de bal hard ingekopt en viel die via de
binnenkant van de paal in de goal. Omdat er nog tien minuten te spelen
waren gingen de Boarnsters wat meer risico’s nemen. Oldeboorn ging in de
aanval en wist nog wel dreigend te worden maar gescoord werd er niet
meer. Uit de tegenaanval kreeg Aengwirden de kansen op de 3-1, die het
uiteindelijk vlak voor tijd ook maakte. Een doeltrap van Faber kwam bij de
tegenstander terecht die vervolgens met een balletje achter de verdediging
de spits de kans bood om te scoren. Weer geen drie punten voor VV
Oldeboorn. Volgende week moet het zien te proberen voor een stuntje te
zorgen tegen de duidelijke koploper van deze klasse Renado. Wietse

CAB4-vv Oldeboorn 4
De tweede wedstrijd na de winterstop stond weer voor de deur. En op deze
mistige zondag, waren de meeste van ons om 9.00 uur in de kantine, om
vervolgens na een bakje te vertrekken richting Bolsward. Met Pieter
Poepjes ( deze naam gaat u in dit verslag nog een paar keer tegen komen)
voorop, reden we de toeristische route naar Bolsward en we arriveerden op
tijd. In de kleedkamer kreeg ik te horen, dat ik het op de rechtsbuiten positie
mocht proberen. Wat ik toen nog niet kon vermoeden, was ook dit weer van
korte duur, omdat mijn eerwaarde collega Lutsen bij een luchtduel zijn
wenkbrauw scheurde. Lutsen kon niet meer verder spelen. Maar zag er na
behandeling uit als Bruce lee in combinatie met Sandokan. Dus na mijn
buiten positie verruild te hebben voor de voorstopper plaats kon de
wedstrijd weer verder. Het spel was slordig en Pieter kreeg de nodige
kansen, die in sommige gevallen uitstekend om zeep werden geholpen door
de keeper van CAB. Sil zorgde voor de openingstreffer gevolgd door de een
goal van August. In middels beter bekent als de” frikadellen koning. “
Dus met 0-2 begonnen we aan de tweede helft .
Deze werd gekenmerkt door een regen van kansen. Onze Pieter die bekend
staat om zijn scorend vermogen, begon een beetje op de Pieter uit de Calvé
reclame te lijken. Al snel klonken de onderstaande teksten over het veld:
Schup maar tegen de bal Pieterke, het is oe moeder nie. Nee de bal Pieterke.
Pieteeeeeerke Jammer. Kom mar efkes wisselen Pieterke. Goed gedaan
Pieterke, het gaat steeds beter. Maar we kennen natuurlijk het liedje, wat bij

deze reclame hoort. You ll never walk alone Pieter!! En dit bleek ook uit de
eindstand 0-4. Nog een goal van August en een prachtige van Harm.
Volgende week zijn de mannen vrij, maar wordt er ongetwijfeld
vrijdagavond weer fanatiek getraind, om er vervolgens 18 maart weer te
staan. Met vriendelijke voetbal groet. De slingerback. Walter

Oldeboorn C1 – de Sweach C1
Wij (C1) speelden zaterdag thuis tegen De Sweach. Bijna alles zat
ons mee! Max was de eerste die kon scoren en als tweede kwam
Sytse met zijn schot. De derde en vierde goal in de eerste helft waren
ook weer van Max en Sytse. Na de pauze scoorde Sytse zijn derde
doelpunt in deze wedstrijd. Toen stond de stand op 5-0. Helaas wist
De Sweach toen ook een keer een punt te scoren. Max kwam met zijn
derde goal goed terug waarna Hessel er ook nog een wist te scoren.
Wiemer maakte het helemaal af door een mooie voorzet van Anouk.
Het is 8-1 geworden.
Van Patrick moest ik zeggen dat de kantinedienst geweldig was (nog
bedankt voor de lolly!).
En Anno Struisman bedankt voor het scheidsrechteren !
Groeten van Gerrit Hofstra.
Aldeboarn d1-Udiros d2
In de eerste helft hadden we al snel een punt te pakken.
De eerste goal was van Anouk de tweede goal was van mezelf de derde goal
was weer van Anouk. Na de eerste helft stonden we 3-0 voor.
Na de tweede helft was het het afgelopen en de stand was 7-3 voor
Aldeboarn.
Toen gingen we naar de kleedkamers lopen toen zei Udiros allemaal
scheldwoorden. Toen gaf de keeper van Udiros mij een heis tegen de kop
aan.
Niet echt een vriendschappelijke wedstrijd dus.
Groetjes Gerben Bouma

Oldeboorn f1 tegen joure f6
We moesten tegen joure voetballen .
Toen heben we in de eerste helft 0-0 gspeeld
En toen was het rust.
In de tweede helft stond levi op kiep.
Toen heeft erik gescoord en
Toen stond het 1-0.
Toen heeft joure gescoord en
Toen stond het 1-1 en we hebben
De penels gewonen
Tiemen jelsma.

Piet van der Feer Bokaal
R.van Kalsbeek
A. Faber
P. Poepjes
J.W. Boschma
K. Hartmans
D.H. Akkerman
S. Veenstra
J. Meijer
W. Huisman Wzn
S. Bangma
Aa.Bergsma
Joh. Tijsma
E. Ashur
R. Spinder
S.Klitsie
A. Huisman
R. Poepjes
H. Dekker

36
15
14
13
12
9
9
8
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2

R. Faber
Joh. Nijdam
R.van Roeden
A. Bergsma
R. Crone
T. Tjoelker
A.Watzema
R. van Steinvoorn
A. Hobma
J. Haspels
J. Beeksma
T. de Jong
M. Antonissen
P. Antonissen
W. v/d Brink
H. Oosterbaan
S. Oosterbaan

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Geen verslag ontvangen
Oldeboorn 2
SWZ 5
GAVC 5
Nieuweschoot 1
Oldeboorn 2
Oldeboorn 3

- SWZ 4
- Oldeboorn 2
- Oldeboorn 4
- Oldeboorn 1
- Blauwhuis 2
- Renado 3

Aengwirden 4
Oldeboorn 2
Oldeboorn 1
Akkrum 4
Oldeboorn 2
Oldeboorn 3
Oldeboorn 3
Oldeboorn 2
Oosterlittens 3
Irnsum 1
Oldeboorn 2
Oldeboorn 3
Giethoorn 1
Oldeboorn 1
Oldeboorn 3
SWZ 4
CAB 3
V en V C1
Tijnje E1
Oldeboorn F1
Blauwhuis 2
Renado 3

- Oldeboorn 4
- Mildam 2
- MKV`29 1
- Oldeboorn 3
- Frisia 6
- Langweer 2
- FVC 5
- Joure 3
- Oldeboorn 3
- Oldeboorn 1
- Thor 2
- Black Boys 2
- Oldeboorn 1
- Kraggenburg
- LSC 6
- Oldeboorn 2
- Oldeboorn 3
- Oldeboorn C1
- Oldeboorn E1
- Heerenveen F7
- Oldeboorn 2
- Oldeboorn 3

Jorien van den Herik en Michael van Praag zitten samen aan de borrel.
Op een gegeven moment vraagt Van Praag aan Van den Herik om 20
cent, met de mededeling: "Ik moet even een Ajax-supporter bellen."
Van den Herik geeft hem een euro en zegt: "Hier, kun je ze meteen alle
vijf bellen!"

Wedstrijdprogramma
Oldeboorn C1
Oldeboorn D1
Heerenveen E7
Oldeboorn F1
MKV`29 1
Mildam 2
LSC 6
Joure 4
Oldeboorn 1
Oldeboorn 2
Oldeboorn 3
Oldeboorn 4
RWF C2
Oudehaske D2
Heerenv. B. E5
Oldeboorn F1
Oldeboorn 1
Oldeboorn 2
Oldeboorn 3
Oldeboorn 4
Oldeboorn C1
Oldeboorn D1
Oldeboorn E1
Read Swart F2
Franeker 1
Frisia 6
Langweer 2
Irnsum 4
Oldeboorn C1
Udiros D2
Oldeboorn E1
Heerenveen F7

Zaterdag 24 maart
- Drachtster B. C6
11.00
- EBC/Delfstr. D2
11.00
- Oldeboorn E1
10.15
- Akkrum F2
09.00
Zondag 25 maart
- Oldeboorn 1
14.00
- Oldeboorn 2
12.00
- Oldeboorn 3
10.30
- Oldeboorn 4
10.30
Zondag 1 april
- FFS 1
14.00
- SWZ 5
12.00
- FFS 3
10.30
- GAVC 5
10.00
Zaterdag 7 april
- Oldeboorn C1
10.30
- Oldeboorn D1
09.00
- Oldeboorn E1
12.10
- EBC/Delfstr. F2
09.00
Zondag 8 april
is vrij
- Bakhuizen 3
12.00
- Akkrum 4
10.30
- SWZ 7
10.00
Zaterdag 14 april
- Waskemeer C1
11.00
- Langweer D1
11.00
- GAVC E3
10.00
- Oldeboorn F1
09.00
Zondag 15 april
- Oldeboorn 1
14.00
- Oldeboorn 2
10.30
- Oldeboorn 3
12.00
- Oldeboorn 4
10.00
Zaterdag 21 april
- V en V C1
11.00
- Oldeboorn D1
10.00
- Tijnje E1
10.00
- Oldeboorn F1
10.00

Oldeboorn 1
Oldeboorn 2
Oldeboorn 3
Oldeboorn 4

Zondag 22 april
- Robur 1
- Akkrum 3
- Lemmer 3
- Oldeholtpade 4

14.00
12.00
10.30
10.00

Janssens weet tot zijn grote vreugde een kaartje te bemachtigen voor de
Amstel Cup finale Ajax - Feyenoord. Zijn blijdschap slaat om in ergernis
als hij ziet dat hij helemaal bovenaan in de Arena zit. Gelukkig heeft hij
zijn verrekijker bij zich. Turend naar beneden ziet hij plotseling, op de
vierde rij, precies naast het gangpad, nog een lege stoel.Hij stormt naar
beneden en neemt hijgend plaats. "Ongelooflijk," stamelt hij tegen de
man naast hem, "een leeg plekje...bij de bekerfinale...tussen Ajax en
Feyenoord! Welke gek zou hier niet zijn komen opdagen?"
Enigszins verlegen antwoordt de man naast hem: "Om eerlijk te zijn,
behoort die stoel mij toe. Mijn echtgenote had hier moeten zitten, maar ze
is onverwachts komen te overlijden. Dit is, in twintig jaar tijd, de eerste
bekerfinale dat mijn vrouw er niet bij is.""Mijn excuses," zegt Janssens
geschrokken, "maar was er dan niemand die met u mee wilde? Een goede
vriend, of familielid?"Waarop de man antwoordt: "Nou nee, ziet u, die
zijn vandaag allemaal naar de begrafenis."
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