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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 met 7-1 van de mat gespeeld.
Alex Weller, speler van St Columb, verklaarde na afloop: "Het was een
vervelend karweitje om die troep op te ruimen. We werden behoorlijk gedold
door de tegenstander."
Om hun veld in de toekomst tegen ongewenste viervoeters te beschermen,
heeft de club nu aan de gemeente gevraagd om anti-hondenpatrouilles in te
stellen.

Kopij inleveren voor 1 mei
zwartwitten@vvoldeboorn.nl

Belangrijke datums
Vrijdag 20 april
Zaterdag 20 april 2013

Ledenvergadering
90 jarig jubileum

WEBSITE NIEUWS
Onze website werd in de maand maart 552 keer bezocht.
Maar liefst 341 personen waren hier verantwoordelijk voor.
De bezoekers kwamen uit behalve natuurlijk Nederland,
België (2x), Nigeria (1x), Duitsland (2x), Groot-Brittannië
(3x), Tsjechië (1x) en Australië (3x).

Intekenlijst diensten
VVO Gondelvaart 2012










Regels intekenen/diensten:
Iedereen mag intekenen, leden VVO maar ook vader, moeder,
broer, zus, vriend, vriendin, man, vrouw van een lid of een ieder die
VVO een warm hart toedraagt.
Minimum leeftijd 18 jaar.
In principe werkt iedereen tot sluit tenzij om bepaalde reden
iemand eerder kan/mag stoppen.
Na de dienst wordt er gezamenlijk opgeruimd en schoongemaakt.
Het schema zoals weergegeven qua aantal personen, werktijden en
dergelijke is een voorlopig schema. Omdat de exacte plannen van
Oranje Nationaal qua programmering nog niet bekend zijn kan het
hier en daar nog gewijzigd worden.
Een aantal weken voor de Gondelvaart ontvang je het definitieve
schema.
Mocht blijken dat je toch niet kan werken op het ingetekende
moment dan moet je zelf voor een vervanger zorgen.
Intekenen vóór 14 mei 2012. Lijst hangt in de kantine.

Overzicht
Oldeboorn 1 is ook na de afgelopen 2 weken nog niet uit de
degradatiezorgen. Afgelopen zondag werd een niet onverdienstelijk puntje
gehaald in Franeker. Of dit puntje echter voldoende is om uiteindelijk
rechtstreekse degradatie te ontlopen zal met name komende zondag blijken.
Dan speelt men namelijk de (bijna) allesbeslissende thuiswedstrijd tegen de
rode lantaarndrager Robur uit Harlingen. De laatstgenoemde ploeg speelt
daarvoor eerst komende donderdag nog de inhaalwedstrijd thuis tegen
Nieuweschoot. Mocht Robur deze wedstrijd winnend afsluiten komt men
op 3 punten van Oldeboorn, en zal men in Aldeboarn moeten winnen om de
Boarnsters achter zich te laten op de ranglijst. We gaan er overigens niet
vanuit dat dit gaat gebeuren. De zondag voor Koninginnedag gaan onze
jongens zich veilig spelen? Dan wacht de lastige uitwedstrijd in De Knipe
tegen Read Swart. Een goed resultaat lijkt me ook dan broodnodig.
Oldeboorn 2 blijft z’n tegenstanders werkelijk verpletteren. De afgelopen 2
weken gingen resp. Bakhuizen 3 (10-1) en Frisia 6 (1-7) er met boter en
suiker in. Kunnen ze komende zondag koploper Akkrum 3 ook verslaan in
Aldeboarn? Om dit te aanschouwen dient u minimaal om 12.00 u. op ons
sportcomplex aanwezig te zijn. Een week later wacht dan gelijk al de return
in Akkrum. Twee pittige derby’s in een week tijd. Ga d’r maar aan staan!
Oldeboorn 3 ging 2 weken geleden toch wel enigszins verrassend onderuit
in de thuiswedstrijd tegen Akkrum 4. Met een 1-3 overwinning trokken
onze westerburen huiswaarts. Afgelopen zondag werd dan eindelijk weer ’s
een puntje behaald in de uitwedstrijd tegen Langweer 2. Na 90 minuten
stond er 2-2 op het scorebord en een koud biertje in de kantine (mag ik
hopen…). Komende zondag spelen ze ook al een thuiswedstrijd, en wel om
10.30 u. tegen de “concullega’s” van Heibedrijf Altenburg uit Lemmer.
Appeltje eitje lijkt me. Op naar de dubbele cijfers… Een week later zijn
overigens het derde en het vierde vrij. Er is dan een inhaalweekend gepland.
Hou dus goed de site www.voetbal.nl in de gaten!!!! Oldeboorn 4 lijkt nu
toch echt af te haken in de titelstrijd. Met nog 2 wedstrijden te gaan staan ze
3 punten achter op koploper SWZ 7. Deze laatste ploeg heeft ook nog 2
wedstrijden in te halen. Dat ze dan uiteindelijk ook de terechte kampioen
zijn blijkt dan ook wel uit de overwinning die men op 8 april in Aldeboarn
behaalde. Er werd met 2-8 gehakt gemaakt van Oldeboorn. Afgelopen
zondag volgde wel een keurig herstel (het lijkt SC Heerenveen wel…).
Irnsum 4 werd thuis met 1-4 ingepakt. De keurige 2e plaats zal dan ook niet
meer worden afgestaan, en dat betekent een vroege start van het nieuwe
seizoen voor deze Oldies, want een 2e plaats betekent nog altijd
VOORRONDE CHAMPIONS LEAGUE, en deze voorrondes beginnen al
vroeg in het seizoen….Dus na het EK gelijk de voorbereiding in !!!

Komende zondag vanaf 10.00 uur zullen de doelnetten ook weer worden
getest in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Oldeholtpade. Oldeboorn
C1 wist op 7 april j.l. “Ma Kelly” stil te krijgen door in Frieschepalen met
0-5 van RWF te winnen. Helaas wist men afgelopen zaterdag de koploper
Waskemeer C1 niet met een nederlaag huiswaarts te sturen. Met 0-3 bleef
Waskemeer ongeslagen en uiteraard dan ook koploper. Komende zaterdag
mogen onze jongens het om 11.00 u. thuis opnemen tegen de nummer 2, nl.
V en V ’68 uit Garijp. Hier liggen wel wat kansen op een goed resultaat
verwacht ik. Oldeboorn D1 werd 2 weken geleden in Oudehaske gewogen
en te licht bevonden. Koploper Oudehaske was met 7-3 duidelijk superieur,
dit ondanks het toch af en toe goede aanvalsspel van de Boarnsters.
Afgelopen zaterdag wisten ze dit weer helemaal recht te zetten door in de
thuiswedstrijd tegen Langweer maar liefst weer 8 keer te scoren, en daar
stond slechts 1 tegentreffer tegenover. Komende zaterdag gaan ze een
aanval op de 2e positie op de ranglijst doen. Zelf gaan ze winnen in
Nieuwehorne tegen Udiros, en Oudehaske verliest in en tegen
EBC/Delfstrahuizen, et voila numero deux est Oldeboorn D1. Ondanks dat
Oldeboorn E1 wat troosteloos onderaan staat, lijken de nederlagen niet
meer zo fors te zijn. Tegen GAVC en Heerenveense Boys was het nog
slechts 1-3 en 3-5. Dat betekent in 2 wedstrijden dat er wel 4 keer is
gescoord!!!! Dat scoren gaat jullie tegen koploper Tijnje zaterdag a.s. thuis
weer lukken. In iedere wedstrijd krijg je kansen !!! Aanvang 10.00 u.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Oldeboorn F1. Wel nederlagen en een
laatste plaats, maar dat is helemaal niet interessant. 3 keer scoren in 2
wedstrijden is veel leuker !!! Laten Read Swart en EBC/Delfstrahuizen dan
maar net een paar goaltjes meer hebben gemaakt, voor Oldeboorn F1 geldt
gewoon; “Waar is dat Feestje, hier is dat Feestje”!!!! Ook op Skoatterwald
in Heerenveen komende zaterdag wordt het vanaf 10.00 u. weer een feestje.
Kansen komen er, dus uiteindelijk ook doelpunten, en de uitslag….niet
belangrijk!!!! Veel plezier allemaal weer, en de groeten aan Koningin Bea
en heb respect voor het arbitersgilde want; “iedere scheidsrechter fluit goed,
sommige alleen op het verkeerde moment”. Piet

Jantje komt thuis ineens de woonkamer binnenstormen.
Jantje: "Pa! Pa! Ik heb zojuist mijn zus vermoord...!
Vader: WAAAT???!!!!!!!!"
Jantje: " Ik heb zojuist mijn zus vermoord..."
Vader: "Oh, ik dacht dat je zei Ik ben voor Feyenoord!"

Uit onze geschiedenis (30)
De eerste wedstrijd.
Hendrik de Jong en Marcus Wieringa (foto) hadden in Leeuwarden op
school kennis aan Dirk de Vries uit de Knipe, waarmee ze overeen kwamen
een wedstrijd te spelen tussen de nog maar pas opgerichte voetbalclub
Oldeboorn en de Knipe. Na veel zoeken en plooien had men de zaak met
een elftal voor elkaar gekregen. Het grootste bezwaar was het begin uur. Je
kon op zo`n door de weekse dag
maar niet om 6 uur uit je werk
stappen om te voetballen. Mijn
Vader bromde ,,mooie boel en
dat om sa`n dea-skopperij ". A
fijn, alle moeilijkheden werden
overwonnen en zo togen wij
welgemoed naar de Knipe. Onze
uitrusting was niet denderend. Zo
moest ondergetekende de
wedstrijd meespelen op een paar
soldatenkistjes van zíjn grote
broer. Onze oude schoenmaker
(grul) had er wat eigen gemaakte
proppen onder geslagen. En het maatverschil werd met eigen gebreide
sokken opgelost. We speelden in overhemden van verschillende kleur en de
spelers van Oldeboorn moesten een rode zakdoek om de arm dragen anders
konden wij de ploegen niet uit elkaar houden. Het terrein was nat met flink
water in de greppels en het was koud miezerig weer maar dat alles mocht de
pret niet drukken en we begonnen vol goede moed. Het bleek al spoedig dat
de Knipe een paar klassen beter speelde en we verloren met I 2 – 0. Na af
loop wassen in de doorreed van Café Helder en toen vlug naar de warme
gelag kamer. Hoewel taalkundig niet geheel juist ontstond al gauw de
slogan ,,Helder kun je niet wat snelder". Wij hebben onze eerste nederlaag
uitbundig gevierd en het feest duurde tot na middernacht, een enkele keer
even onderbroken door ingewikkelde leen transactie’s daar de meesten van
ons boven de begroting kwamen. Toen wij in de kleine uurtjes Oldeboorn
binnen kwamen zongen we stoer en uit volle borst ,,de voetbalclub van
Oldeboorn gaat nooit verloren" en wij hebben al 50 jaar gelijk gehad.
Proficiat, Waling Piersma.

Opstelling:
Doel: Hendrik de Jong
Achter: Lucas v/d Heide en Marcus Wieringa
Midden: Jelle Veltman, Johannes Piersma en Geert Veltman
Voor: Dirk Zwagerman, Johannes Poepjes, Jan Weide, Waling Piersma en
Hendrik Hoekstra
Reserve: Antoon Prins
Op 15 april 1923 werd in de Bierhalle (het wijn- en bierhuis van Jetze
Dijkstra aan de Weaze, waar nu Sible en Sjoukje de Roos wonen) de
voetbalclub OVC ( Oldeboornster Voetbal Club) opgericht.
Voorzitter: D. Zwagerman
Secretaris: H.J.de Jong
Penningmeester: K. Visser
Vice-Voorzitter: J. Veltman
Lid: M. Wieringa
Op 13 mei 1923 volgde de oprichting van een jeugdvoetbalclub onder de
naam OVC II met als eerste bestuur: (Een paar jaar later heette deze
vereniging Olympia.)
Voorzitter: H. Koldijk
Secretaris: D. Bethlehem
Penningmeester: M. Poppes.

Interfjoetje
Naam: René Spinder
Geboren: Op 27 September, 1991 in Drachten!
Speelt in: Aldeboarn 2
Gespeeld in: Alle teams die onze club rijk is!
Roken/alcohol: Biertje gaat er altijd wel in!
Kan sex voor de wedstrijd: Het is me wel een paar keer gelukt ja!
Beste boek: Oorlog zonder vrienden!
Beste film: Lock, Stock and Two Smoking Barrels!
Beste acteur en/of actrice: Dominique Percell
Lievelingskost: Pizza!
Hobby,s: Voetballen natuurlijk! En basgitaar spelen!
Mooiste man en/of vrouw: Maria Sharapova!
Favoriete club: Sc Heerenveen!
Favoriete speler: Messi!
Beste trainer: Jan Berensen!
Slechtste trainer: Carel Lotsy!
Welke club wordt dit jaar landskampioen: AZ!
Favoriete televisieprogramma: Loverboys!
Favoriete televisie presentators: Dennis en Valerio!
Kwal van de televisie: Edgar van de Plusreclame!!!
Favoriete muziek: Grunge, Rock n Roll, Blues en nog veel meer!
Favoriete andere sport: Tennis!
Onderschatte voetballer: Clarence Seedorf!
Overschatte voetballer: Kevin Strootman!
Hoogtepunt: Toen ik mijn Fender basgitaar voor het eerst in handen had!
Dieptepunt: Heb ik niet!
Beste krant/tijdschrift: De gitarist!
Een hekel aan: Onrecht!
Bewondering voor: Mensen die staan voor hun eigen mening!
Kwal van de voetballerij: Louis van Gaal!
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Keith Richards!
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Arnold Hobma, want die komt toch
wel!
Beste (oud) voetballer van onze voetbalclub: Ik zou het niet weten!
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Er kan wel wat
meer geklust worden, en vergeet dan niet om mij ook te bellen!
Voetbal is: Een super sport, omdat het een teamsport is!
Wat je verder altijd al kwijt wou: Kan nu niets bedenken!

Wedstrijdverslagen
Oldeboorn tankt vertrouwen voor slotfase seizoen
Op zondag 8 april was Oldeboorn 1 vrij, daarom werd er op vrijdag 6 april
een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oosterstreek 1, de koploper van de 5e
klasse C. Oldeboorn begon vandaag in een iets andere opstelling, Anno
werd naar de achterste linie gehaald om het voetballend vermogen van
achteruit te versterken. Dit ging ten koste van Johannes. Tim Tjoelker
mocht vandaag starten op de rechtsback positie op de plaats van Jan
Hendrik. Op het middenveld nam Arnold Oosterbaan de plek over van
Anno. Verder waren het dezelfde namen als tegen FFS. Op de bank zaten
ook nog Ronnie, Stefan en Bouke Paul. Laatstgenoemde was voor het eerst
sinds ongeveer 3 jaar blessureleed weer van de partij. In een aardig gelijk
opgaande 1e helft, was Oldeboorn de wat beter voetballende partij. Het
telkens goed inschuiven van Anno of Wietse veroorzaakte veel verwarring
bij Oosterstreek. Echt grote kansen waren er niet, alleen Klaas was er dicht
bij met een schot op de lat. Verder was Oldeboorn een aantal keren
dreigend uit de gevaarlijke corners van Douwe Hein. Daarnaast kwam hij
ook nog een aantal malen gevaarlijk door op de linkervleugel, maar uit die
voorzetten stond er steeds niemand op de goede plaats. Oosterstreek moest
het vooral hebben van de snelle omschakeling. Deze counters werden een
paar keer op het laatste moment in de kiem gesmoord. Ook Oosterstreek
raakte voor rust met een geweldige pegel de lat. Dennis hield de 0 tot het

rustsignaal. In de rust werd Stefan klaar gestoomd om de 2e helft te keepen.
Johannes verving Tim en Ronnie kwam voor Arnold Oosterbaan. Het waren
de wissels die aan het begin van de 2e helft de wedstrijd open braken. Uit
een spelhervatting van Douwe Hein controleerde Ronnie de bal, en legde
keurig terug op de totaal vrij staande Johannes. Die schoot de 1-0
onberispelijk tegen de touwen. 5 minuten later was het wederom raak. Uit
een prima corner van Douwe Hein, was het Klaas die voor de 1e paal de bal
in de goal verlengde. Na een uur spelen kwam het moment waar Bouke
Paul lang heeft gewacht. Hij verving Douwe Hein, om zo eindelijk weer
volop mee te kunnen doen. Mooi voor hem, en voor de hele ploeg. Ook Jan
Hendrik kwam in de ploeg voor Arnold Hobma. In een rommelige slotfase
waren er nog kansen aan beide kanten. Oosterstreek schoot voor leeg doel
naast na een verkeerde bal van Stefan. Aan de andere kant wist Oldeboorn
nog wel een fantastische goal te maken. Wederom was het Klaas die hem
maakte. Op ruim 25 meter werd Klaas aangespeeld, na zich knap vrij
gedraaid te hebben, schoot hij de bal hoog via de binnenkant paal binnen.
Zo wist Oldeboorn weer eens een partijtje te winnen. Dit geeft vertrouwen
voor de komende weken. Volgende week wacht de lastige uitwedstrijd
tegen Franeker. De week daarna komt hekkensluiter Robur op bezoek in
Oldeboorn. In die wedstrijd tellen alleen de 3 punten. Johannes W.

SZW 4 - VV Oldeboorn 2
4 maart 2012,
De eerste officiële wedstrijd na de winterstop, van deze ploeg veloren wij
thuis met 2-3. We hadden er allemaal zin in, maar de vorige keer dat we op
dit veld speelden kwamen de nare herinneringen naar boven na de 13-0
nederlaag tegen SZW 5. We begonnen wat onrustig daardoor waren we na 2
a 3 keer overspelen snel de bal kwijt, maar SZW 4 deed precies hetzelfde en
kwam ook niet echt in het spel maar door de ervaring die ze meedroegen
kwam het beter bij hun uit de verf. Na 30 minuten beide ploegen speelden
dramatisch en de bal bleef wat op het middenveld hangen en er waren nog
steeds geen echte kansen geweest. In de 35e minuut kreeg SZW 4 een vrije
trap die ze snel namen en eigenlijk niemand in positie stond daardoor
gingen twee mannen van Oldeboorn naar de man die het vervolgens met
een goede actie de 2 man uitspeelde en toen alleen op de keeper afkam en
hij maakte het beheerst af en zo liepen we tegen een 1-0 achterstand aan. De
resterende eerst helft ging weer in een veel te laag tempo verder en zo was
het rust. We hoopten op een goede tweede helft, maar dan moest er wel 2
tandjes bij. De tweede helft begon niet goed we kregen al snel wat kleine
kansjes tegen en in 50e minuut was er een corner voor SZW4 die werd
verlengd en kwam precies uit bij hun medespeler die hem goed inkopte zo

was het 2-0. We gingen er niet beter op spelen en het werd heel snel 3-0
door een goed lopende aanval. Als laatste poging om de wedstrijd te redden
hebben we alles op de aanval gezet maar resulteerde niet in uitgespeelde
kansen. Vlak voor tijd kregen we nog penal doordat drie man van SZW 4
een speler van ons onderuit haalde. Siep Bangma legde aan en schoot de
penal beheerst in 3-1. De eindstand was 3-1. Volgende wedstrijd moet het
vele malen beter tegen blauwhuis. Tim Tjoelker

Belgische bravoure in Boarn,
Aldeboarn 2 wint met 4-1 van SWZ 5
Je hebt Nederlandse nuchterheid, Duitse degelijkheid, Franse fijnzinnigheid
en Italiaanse ijdelheid. Maar vanaf zondag 1 april 2012 kan daar een term
bij: Belgische bravoure. Want de manier waarop de derde treffer van
Aldeboarn 2 tot stand kwam overtrof de solo van Maradona op het WK in
1986 en overtrof eveneens de wonderschone volley van van Basten in 1988.
Bart de Vreese legde halverwege de tweede helft aan voor een schot dat de
geschiedenisboeken van Aldeboarn en omstreken in zal gaan. Perfect
geraakt, de juiste timing en snelheid en de wind die uit de goede hoek
kwam. Het zijn details, maar om zo’n mooie goal te maken moet alles
kloppen. En op die ene zondag in april klopte het. De bal had zo’n snelheid
dat de keeper hem nooit gezien heeft. Naar later blijkt dat meneer bijgepraat
moest worden na de wedstrijd omdat hij dacht dat het “slechts” 3-1 was
geworden. Hij heeft de goal nooit geteld. Bart de Vreese hoeft niet te vrezen
dat hij ooit nog een mooiere goal zal maken voor Aldeboarn. Dit valt niet
meer te overtreffen. Natuurlijk praatte iedereen na afloop over die
fenomenale goal van Bart, het ging nergens anders over. Het was de grote
Bart de Vreese show en de rest van de wedstrijd behoeft eigenlijk geen
uitleg meer, maar daarmee zou ik de rest van het team dat ook geweldig
speelde, tekort doen. Want Aldeboarn 2 speelt met de week beter. Dit werd
tegen SWZ 5 maar weer eens bewezen. We begonnen direct scherp aan de
wedstrijd en hielden dat 90 minuten lang vol. De eerste helft werd
afgesloten met een 2-0 voorsprong. De goals werden gemaakt door Ronnie
Poepjes en hoe kan het ook anders: Bart de Vreese, die van afstand laag en
beheerst inschoot. De eerste goal werd gemaakt na goed voorbereidend
werk van Hotse Dekker. In de tweede helft werd het goede spel voortgezet.
Dit resulteerde in een goal van Hotse Dekker, na een prachtige actie van
Rene Spinder. De 4-0 laat zich natuurlijk raden. Uiteindelijk werd het ook
nog 4-1. Maar dit was niet zo gek natuurlijk, we waren allemaal nog in de
wolken door die prachtige goal van Bart. Zo, nu heb ik Bart wel genoeg
opgehemeld. Hopelijk krijgt hij geen sterallures. Johannes van der Wal

10 KLAPPER VOOR OLDEBOORN 2
Na de knappe overwinning van vorige week op swz moesten we vandaag
aantreden tegen het altijd lastige bakhuizen 3 Onze coach Jelle Jacob had
even een uitstapje naar de usa gepland dus moest Meinie en trainer Geert
Goerres de boel op scherp zetten Na een lekker stukje muziek tijdens het
omkleden en een kort maar krachtig bespreking van de trainer konden we
er tegen aan. Oldeboorn nam gelijk het spel in handen dat al na 3 min wist
te scoren, Het was Ronnie p. die met zen linker de bal tegen een verdediger
aanschoot en via een andere verdediger er in gaat 1-0 Oldeboorn nam gelijk
weer het spel in handen en maakte snel de 2-0 ronnie p.was de gelukkige.
We voelden dat er veel meer in zit want bakhuizen bakte er helemaal niks
van de 3 goal viel ook al binnen het kwartier en het was over en uit met
bakhuizen hoeveel zou het worden was de vraag.Het was voor bakhuizen
alleen maar verdedigen en oldeboorn dat voeltbalde maar lekker door de 40 kwam op naam van Ronnie P. mooie goal en de 5-0 kwam er ook snel
achter aan Aaltsen B. schoot vlak voor rust de 6-0 erin en gingen we met
een riante voorsprong de rust in. De tweede helft was het het zelfde liedje
zowel aan de zijkant als op het veld de doelman van bakhuizen had tijdens
de rust geen zin in thee en dronk liever een biertje bij zen maaten boem
boem akkrum. De 7-0 was een terugspeelbal de keeper die nog onder de
indruk was liet de bal onder zen voet doorgaan ha ha lachte hij en de 8-0
kwam er ook al aan Hotze was het nu en daarna kwam Jesse H. nog twee
keer aan scoren toe 10-0 en wat nu doorgaan natuurlijk maar daar dacht de
belg even anders over die met een niet alte goede aktie een speler in de
zestien meter neerlegde penalty en 10-1 was de eindscore. Het had nog
meer kunnen zijn maar dit is ook een mooie score volgende week frisia dan
maar weer even kijken We wouden Geert G. nog bedanken voor de
goede leiding en de mooie afloop .gr vv oldeboorn 2 Bart de Vreese

‘We hebben een ploeggenote die het leuk vindt om haar shirt extra
vies te maken. “En wie is er aan de beurt om te wassen?” vraagt zij
dan met een brede, ietwat sarcastische, glimlach. We hebben haar
teruggepakt toen zij aan de beurt was om de shirts te wassen. We
speelden uit bij Stedoco. De parkeerplaats was door de regen
veranderd in een modderpoel. Daar hebben we met z’n allen na
afloop liggen rollebollen. En toen we de kleedkamer inkwamen, we
waren écht te vies om beet te pakken, vroegen we heel sarcastisch
aan haar: “En wie wast er vandaag?”‘

V.V. Aldeboarn-Heereveense boys
Het was een leuke wedstrijd tegen de heereveense boys. We hebben 5-3
verloren. De kijkers vonden het een spanende wedstrijd. Duco heeft alles
gescoord. Groetjes Tygo Mebius

Oldeboorn E1 – Akkrum E3
Oldeboorn E1 tegen Akkrum de eindstand was 5-2 voor Akkrum. Akkrum
had een goede aanval. Oldeboorn had goede een goede verdedeching
daardoor was het een spannende wetstrijd. In alebijde teams was er 1
wissel. Maar door dat de wetstrijd spannend was werd het ook moelijker.
Kuba Sowa stond op kiep Verslachje gemaakt door: Tim Hofstede

Oldeboorn C1 - Drachster boys C6
Zaterdag 26 maart moesten we voetballen tegen Drachtster Boys. Het was
een mooie dag, lekker weer om te voetballen. We moesten half 11 aanwezig
zijn. We gingen ons om kleden en daarna inspelen. Om 11 uur kwam de
scheidsrechter en we moesten beginnen. Het begon gelijk goed, Sietse gaf
een goede pass op Hessel 1-0. Na een paar minuten was het alweer 2-0
door een mooie pass van Max op Sietse. Vlak daarna kwam Floris met een
mooie diepte pass op Hessel 3-0. We speelden wel goed, maar het kon nog
wel wat beter. Dus we deden nog meer ons best en dat hielp meteen, we
schopten gelijk de 4-0 erin door een pass van Sietse op Hessel. De 5-0
kwam er vlot achteraan door een pass van Gerrit op Hessel. De 6-0 werd
gescoord door Hessel door een mooie pass van Floris. De 7-0 kwam tot
stand door een corner van Sietse, de bal ging er via de keeper in. De 8-0
kwam na een mooie actie van Sietse door een pass op Hessel. Even voor
rust kregen we een vrije trap tegen , de bal werd van richting veranderd
door een speler van ons 8-1. Dat deed ons niks en we maakten snel de 9-1
door een corner in gekopt door Hessel. Toen was het rust. We kregen een
goeie peptalk van ons trainer Bouwe. De 2e helft begonnen we gelijk weer
goed, Johannes scoorde de 10-1 door een mooie assist van Sietse. Vlak
daarna kwam de 11-1 door een assist van Wiemer op Sietse. De 12-1 kwam
er vlak achterna ,Johannes gaf een mooie voorzet op Floris en hij maakte
een mooie goal. We gingen goed door Jelle gaf een dieptepass op Sietse en

maakte een mooie goal 13-1. Even later gaf Floris en mooie dieptepass op
Sietse en hij maakte de 14-1. De 15-1 kwam na een voorzet van Wiemer op
Sietse. Het regende doelpunten. De 16-1 kwam door goed schot van Floris,
daarna kwam Hessel met mooie actie langs de achterlijn en maakte de 17-1.
De 18-1 kwam door goeie pass van Wiemer op Hessel 18-1. De wedstrijd
was afgelopen we waren erg tevreden. Karst Brak

Read Swart F2 – vv Oideboorn F1
Wij heben de eerste helft 2-1 gespeelt
Jentsje maakte een hoekschop en readswart raakte de bal met zijn knie en
de bal ging het doel in. En de tweede helft ging beeter maar wij heben
verloren met 3-2 Ridzert teunissen

Zaterdag 7 april 2012-04-15
We moesten thuis spelen tegen Delfstrahuizen, we hebben verloren met
3 – 1 Job heeft een doelpunt gemaakt , en ik heb bijna gescoord
Jentje brandsma

Media training nu ook bij
VV Oldeboorn
Een vraag aan de leider van Oldeboorn 4, in sommige kringen wordt het
waarschijnlijk geacht dat morgen Jan v/ d Woude laatste man speelt,
maar er gaan ook hardnekkige geruchten in de richting van Harm
Oosterbaan en de kans voor Jan v /d Woude uitgesloten achten. Kunt u
ons zeggen wat daarover uw mening is?Ik kan mij zeer wel indenken dat u
deze vraag stelt. Ik zou haast zeggen- ik ben verheugd dat de vraag gesteld
wordt, omdat onze supporters, meen ik, in deze zaak het recht heeft op de
uit gaan grootst mogelijke duidelijkheid. Alleen is het op ogenblik uiteraard
voor mij vrij moeilijk, zo niet ondoenlijk, om met”ja’ of ”nee” te
antwoorden, omdat het overleg, juist over deze kant van de kwestie nog
gaande is en zal moeten worden afgewacht welke opstelling de meeste kans
maak in de competitie. Maar acht u persoonlijk Jan v/ d Woude het meest
waar-schijnlijk? Dat zou ik in dit stadium nog niet willen zeggen....Zou uw
voorkeur uit gaan naar Jan v/ d Woude? Och, voorkeur is in zaken als
deze van slechts betrekkelijke betekenis. Nogmaals, wij zijn aan het
aftasten en er zal intern nog wel een diepgaand overleg moeten worden
gepleegd eer wij weten of en in hoeverre het inderdaad Jan v/ d Woude gaat
worden. Met Jan de Boer als voorstopper? Och, dat is natuurlijk een
randprobleem. Kom je over de hond dan kom je over de staart, zou ik
willen zeggen.Valt de keuze op Jan v/ d Woude- wat ik niet voorspellen
kan- dan zou Jan de Boer natuurlijk nogal voor de hand liggen,maar....’ U
spreek veel over Jan v /d Woude. Mogen we daaruit afleiden dat u Harm
Oosterbaan niet meer rekent tot de haalbare mogelijkheden? O, nee nee
nee. Dat moet u mij bepaaldelijk niet in de mond leggen. Ik ben helemaal
niet afkerig van Harm Oosterbaan. Op dit punt wil ik niet worden
misverstaan. Maar nogmaals, niet mijn idee prevaleert in deze kwestie. En
we mogen niet vergeten dat er nog meer spelers zijn dan die twee die u hebt
genoemd, niet waar? Denkt u in de richting van Sybrand Oosterbaan?
Waarom niet? Alle aspecten worden nauwlettend bekeken en als het voor
het evenwicht van elftal nuttig zou zijn voor Sybrand Oosterbaan te
besluiten,moet die mogelijkheid natuurlijk in het totaal van de overweging
worden betrokken. Ik zou..... En August Faber? Voor mij ook niet een a-

priori ondenkbare suggestie. Maar ik geloof dat het wel erg prematuur zou
zijn er nu reeds met enige stelligheid over te spreken. Al ben ik verheugd
dat u ook deze vraag hebt gesteld, want ik herhaal- onze supporters hebben
in deze recht op de grootst mogelijk duidelijkheid. Haiko Skarmiggel

SWZ Boso Sneek 7 “even op visite”
bij de concurrent….
Op eerste paasdag stond voor SWZ Boso Sneek 7 de topper tegen
concurrent Oldeboorn 4 op het programma. Oldeboorn 4; was dat niet die
ploeg…..?? Die ehhh….. hoe zat dat ook alweer in de eerste wedstrijd? Ja,
die wedstrijd die we eigenlijk bij rust al hadden moeten beslissen. En die na
1-1 enigszins “gestolen” naar Oldeboorn ging met een 1-2 uitslag… Wat
meteen de enige verliespunten van dit seizoen betekende. Die ploeg ja, die
net als SWZ Boso Sneek 7 alles wint en die dus onderling gaan uitmaken
wie de kampioen wordt. Die ploeg ja! Vanaf een week of drie geleden stond
deze wedstrijd dus al ruim op het netvlies van de Sneekers. In de
voorbereiding was dit ook terug te zien: er werd scherp getraind door een
grote groep, de paasbingo werd vermeden om de focus niet te verliezen, het
traditionele paaseieren zoeken met de familie moest wijken en zelfs de
grensrechter was voor deze wedstrijd specifiek geselecteerd (Widi kon deze
week niet dus werd Paul Muiser gevraagd). Oldeboorn had in de afgelopen
weken al eens een puntje gemorst en er was dus al een “gaatje” geslagen in
ons voordeel. Met een op en top fitte selectie van 19 man (en de nodige
supporters; klasse!) werd Oldeboorn binnengetrokken. Mooi weer, goeie
koffie in de kantine en de traditionele Oldeboornster Skiethuskalender op
de WC (waar ze in zo’n dorp al handel in zien….).
De kwaliteit van de “ouderwetse grasmat” deed eenieder weer beseffen dat
wij met kunstgras behoorlijk verwend zijn. Weer even wat extra
concentratie op de aanname van de bal en het inspelen van elkaar! Gelukkig
was de warming up daar lang genoeg voor en uitermate geconcentreerd
begon SWZ Boso Sneek 7 aan de wedstrijd. Na een paar minuten “aftasten
en combineren” aan beide zijden werd door de Snekers de druk opgevoerd.
Al snel ontstond het spelbeeld dat we de laatste weken zo goed kennen:
voetballen in en rond de zestien meter van de tegenstander. Vastzetten en
niet laten combineren. Snelle balcirculatie en veel loopacties. Het kon dan
ook niet uitblijven of na ongeveer 10 minuten zette Douwe ons met een
droge schuiver in de hoek op 0-1. Lekker begin! Een paar minuten later
werd een fraai indraaiende corner van Wieger precies goed aangeraakt met
het hoofd door Martijn: 0-2! Toen begon het onderlinge gezeur bij
Oldeboorn al en dan weet je: dit zit wel goed. Na uitstekende doelpunten
van Wieger, Yoeri, Douwe en (doelpunt van de week!) wederom Martijn

gingen we met 0-6 aan de thee. Het was wel duidelijk geworden waar we
voor kwamen…. Toen vervolgens 24 mannen weer klaar stonden voor het
vervolg was plotseling Good Old Paul Muiser, onze grensrechter,
verdwenen. Verslikt in een gehaktbal? Ontvoerd in een gondel? Nadat de
scheids hem uit de kantine had gehaald werd duidelijk dat “…een kwartier
pauze gewoan in mien CAO staat…”. Waarna we weer ontspannen verder
konden. Na diverse hots-knots-begonia-situaties scoorde Sneek nog 2 keer,
belandde de bal nog een keer op de stip en scoorde Oldeboorn nog een keer
“gewoon” en deed Ferry nog een goede poging om vanaf anderhalve meter
de lasnaden uit de kruising te schieten. Ze stonden paasmaandag nog tegen
de paal aan te duwen om hem weer recht te zetten….. Na deze klinkende
2-8 overwinning lijken de kaarten in onze competitie wel geschud: 9
verliespunten voorsprong met nog 4 wedstrijden te gaan. Haal die platte kar
dus maar vast uit de schuur; 29 april kan het in de thuiswedstrijd tegen
Aengwirden zomaar feest zijn….

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

43
21
16
14
13
11
10
9
9
8
6
6
5
4
4
4
4
4
4

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

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

"Als Boudewijn Zenden postbode was, zou je de post over je hele
gazonnetje verspreid terugvinden. Zo slecht bezorgt hij de bal."

Geen verslag ontvangen
Oldeboorn 2
SWZ 5
GAVC 5
Nieuweschoot 1
Oldeboorn 2
Oldeboorn 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
- Oldeboorn 2
- Oldeboorn 4
- Oldeboorn 1
- 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 1
- LSC 6

CAB 3
V en V C1
Oldeboorn F1
Blauwhuis 2
Renado 3
DWP D1
Oldeboorn 2
Oldeboorn 3
Oldeboorn 4
Oldeboorn D1
Heerenveen E7
Oldeboorn F1
MKV`29 1
Mildam 2
LSC 6
Joure 4
Oldeboorn 3
Oldeboorn 4
RWF C2
Oldeboorn 3
Oldeboorn 4

- Oldeboorn 3
- Oldeboorn C1
- Heerenveen F7
- Oldeboorn 2
- Oldeboorn 3
- Oldeboorn D1
- Nicator 3
- Renado 4
- Aengwirden 4
- EBC/Delfstr. D2
- Oldeboorn E1
- Akkrum F2
- Oldeboorn 1
- Oldeboorn 2
- Oldeboorn 3
- Oldeboorn 4
- FFS 3
- GAVC 5
- Oldeboorn C1
- Akkrum 4
- SWZ 7

Het bijgeloof van Johan Cruijff
Ook de grootste Nederlandse voetballer aller tijden, Johan Cruijff, had last
van bijgeloof. Hieronder volgen zijn handelingen voor een wedstrijd:
1. Precies 15 minuten voor de aftrap begon hij zich om te kleden.
2. Precies 3 minuten voordat de wedstrijd zou beginnen liet hij zich
masseren.
3. Voordat hij de massagetafel afkwam, moest Ajax' toenmalige
masseur en verzorger tegen hem zeggen: "Johan, een hele goeie
wedstrijd."
4. Johan richtte zich dan op en stak twee vingers van zijn rechterhand
op ten teken dat hij twee doelpunten zou maken. Ook als hij er dan
per ongeluk drie maakte, of één, of niet één, veranderde dat voor de
volgende keer niets aan het ritueel van de twee opgestoken vingers.
5. Voordat hij zelf naar buiten ging, moest iedereen de kleedkamer uit
zijn.
6. Alvorens de kleedkamer te verlaten, stak hij een stukje kauwgom in
zijn mond.

7. In de tijd dat Gert Bals bij Ajax in het doel stond en als aanvoerder
als eerste het veld betrad, liepen de spelers achter elkaar naar de
middencirkel. Bals bleef op de middenstip staan, de andere spelers
waaierden om hem heen en gingen om de middencirkel staan.
Johan Cruijff, die dus als laatste de rij sloot, stak de middencirkel
helemaal over naar het verste punt van de cirkel en gaf dan, bij het
passeren van Gert Bals, zijn aanvoerder altijd even een vriendelijk,
niet te hard tikje in de maagstreek.
8. Cruijff, die altijd de bal droeg, rende na het groeten van het publiek
naar het doel, Bals was daar dan al op weg naartoe, ging in het doel
staan, en Johan schoot hem dan één keer de bal in de handen.
9. Op het moment dat er werd afgetrapt, spuwde Johan het
kauwgommetje, inmiddels tot een soepel balletje gekneed, uit en
schopte het in de vlucht weg. Kwam het daarbij op de helft van de
tegenpartij terecht, dan zou het Ajax in de wedstrijd goed vergaan.
De eerste keer dat Ajax in de finale om de Europacup 1 speelde, op
28 mei 1969, vergat Cruijff zijn kauwgommetje en verloor Ajax
met 4-1.
"In de wedstrijd denk je daar af en toe wel aan," verklaarde Cruijff
later.
Een indrukwekkende lijst. Hij heeft het er ver mee geschopt. Maar al zijn
bijgelovige tics waren nog wel uitvoerbaar. Je kan het je zelf heel wat
lastiger maken. Ik las dat Monica Seles uit bijgeloof nooit op lijnen trapt.
Het is dan nog een wonder dat ze af en toe nog wint. Het bespaart haar wel
een aantal voetfouten.
AGENDA voor de BUITENGEWONE LEDENVERGADERING OP
VRIJDAG 20 APRIL , 20.30 uur in de kantine.
1. Opening door voorzitter Jan Nijdam.
a. Voorgeschiedenis.
b. Poiesz actie.
2. Financiële situatie. Toelichting door penningmeester Auke
Bangma.
3. Presentatie en toelichting ontwerp door Harke Hartmans.
4. Voorstellen projectleider, toelichting werkzaamheden, inzet
vrijwilligers, werkschema.
5. ondelinge stemming over de nieuwbouwplannen. Over het voorstel
wordt beslist met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
6. Gelegenheid tot stellen van vragen/wat verder ter tafel komt.
7. Sluiting

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 21 april
- V en V C1
- Oldeboorn D1
- Tijnje E1
- Oldeboorn F1
Zondag 22 april
Oldeboorn 1
- Robur 1
Oldeboorn 2
- Akkrum 3
Oldeboorn 3
- Lemmer 3
Oldeboorn 4
- Oldeholtpade 4
Zondag 29 april
Read Swart 1
- Oldeboorn 1
Akkrum 3
- Oldeboorn 2
Zaterdag 5 mei
de Sweach C1 - Oldeboorn C1 11.30
Oldeboorn D1
- DWP D1
Akkrum E3
- Oldeboorn E1
Oldeboorn F1
- Joure F6
Zondag 6 mei
Dronrijp 1
- Oldeboorn 1
Zaterdag 12 mei
Drachtster B. C6
- Oldeboorn C1
EBC/Delfstr. D2
- Oldeboorn D1
Oldeboorn E1
- Heerenveen E7
Akkrum F2
- Oldeboorn F1
Zondag 13 mei
Oldeboorn 1
- Irnsum 1
Oldeboorn 2
is vrij
FVC 5
- Oldeboorn 3
FFS 4
- Oldeboorn 4
Zaterdag 19 mei
Oldeboorn C1
- RWF C2
Oldeboorn D1
- Oudehaske D2
Oldeboorn E1
- Heerenv.B. E5
EBC/Delfstr. F2
- Oldeboorn F1
Zondag 20 mei
Joure 3
- Oldeboorn 2
Oldeboorn 3
- Oosterlittens 3
Oldeboorn C1
Udiros D2
Oldeboorn E1
Heerenveen F7

11.00
10.00
10.00
10.00
14.00
12.00
10.30
10.00
14.00
10.00

11.00
11.30
09.00
14.00
10.30
11.45
10.00
10.15
14.00
10.30
12.00
11.00
11.00
10.00
09.00
11.00
10.30

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

